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“O „Devir‟ é a vida como processo de transformação constante. Nós somos capazes de 

lidar com a vida como ela é. O Além-Homem é o homem que inventa a si mesmo. É 

aquele que afirma a morte, que tem coragem de lidar a cada segundo com o conflito que é a 

escolha de cada situação.  

O homem que se supera é sensível e ético”. 

Friedrich Nietzsche 

“Quereis ser refluxo dessa grande maré e retornar ao animal, em vez de superar o homem? 

(...)  

Na verdade, é o homem um rio turvo. 

É preciso ser mar para receber um rio turvo,  

sem tornar imundas as suas águas. 

Pois bem, eu vos ensino o Além-Homem. Ele é esse mar...”  

(Assim Falava Zaratustra - Friedrich Nietzsche, 1883-85). 
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RESUMO 

Introdução: A lipoaspiração e enxertia de gordura são técnicas usadas em 

cirurgia plástica. No entanto, o pós-operatório imediato de lipoaspiração é 

doloroso e requer analgesia. Estimulação elétrica nervosa transcutânea (TENS) 

é uma terapia adjunta e analgésica efetiva na dor pós-operatória de cirurgias 

abdominais, torácicas e ginecológicas. Todavia, de acordo com a literatura, não 

foram encontrados estudos que avaliaram a efetividade da TENS para dor pós-

operatória de lipoaspiração. Objetivo: Avaliar a efetividade da TENS como 

terapia adjunta na redução da intensidade da dor pós-operatória de 

lipoaspiração. Métodos: Este estudo é um ensaio clínico randomizado e 

placebo-controlado, duplo cego, comparando analgesia com TENS ou 

estimulação placebo em 42 pacientes no pós-operatório de lipoaspiração que 

foram alocados aleatoriamente em dois grupos de intervenção. Todos os 

sujeitos receberam 0,1 mg/kg de morfina e 1g de dipirona imediatamente após 

a cirurgia. A estimulação foi aplicada uma vez, duas horas após a 

lipoaspiração. O desfecho primário foi: intensidade da dor, redução de pelo 

menos dois pontos na escala visual analógica (EVA) após a intervenção. Os 

desfechos secundários foram: necessidade de analgésicos durante as primeiras 

24 horas, número de retiradas devido a efeitos adversos da TENS e tipos de 

efeitos adversos, qualidade da dor, sucesso e satisfação com o tratamento. 

Resultados: Quarenta e dois sujeitos completaram o estudo e oito sujeitos 

foram excluídos antes da randomização. Ambos os grupos tiveram redução de 

pelo menos dois pontos na EVA. Houve diferença significativa (p<0,001, 

tamanho do efeito 0,92) no grupo TENS ativo, quando comparado ao grupo 

TENS placebo. O grupo TENS placebo fez maior uso de analgésicos (p<0,001). 

Não houve retiradas e não foram observados efeitos adversos no grupo TENS 

ativo, 33,3% do grupo TENS placebo relataram sonolência e náusea. Qualidade 

de dor, analisada pelo questionário McGill versão brasileira, mostraram 

diferenças significantes (p<0,001) no grupo TENS ativo obtendo sucesso do 

tratamento e satisfação após intervenção. Conclusão: TENS como terapia 

adjunta é efetiva na redução da dor pós-operatória de lipoaspiração.  
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INTRODUÇÃO 

1. Introdução 

A cirurgia de lipoaspiração consiste na remoção de gordura subcutânea 

através de sucção em circuito fechado (AHERN et al., 2009). Esta é a cirurgia 

mais realizada no Brasil, correspondendo a 23% das cirurgias plásticas.  No 

ranking mundial, o país é o segundo lugar onde mais se realiza esta cirurgia 

(SBCP, 2011). Sabe-se que a lipoaspiração, além de ser uma cirurgia estética 

também é realizada como cirurgia reparadora, obtendo-se assim a gordura para 

realização de enxertos. A enxertia de tecido adiposo tem a finalidade de reparar 

deformidades corporais causadas pela lipodistrofia, por sequelas de 

queimaduras, sequelas de lesões corporais por acidentes automobilisticos, por 

ressecção de tumores e defeitos congênitos (ZHAO et al., 2012; FISHER et al., 

2013).  

  Como outras cirurgias invasivas, ela também deve ser realizada sob 

anestesia.  Consequentemente, pode haver alterações na homeostase corporal, 

tais como hiper-catabolismo ou hiper-coagulabilidade. Além disso, 

inevitavelmente, tem consequências pós-operatórias como dor, inflamação e 

fibrose da área aspirada (TRIANA et al., 2009).  Também, pode conduzir a 

uma série de sinais e sintomas, tais como hipoxemia, náuseas, reações de hiper-

sensibilidade e complicações como seromas (KEHLET & DAHL, 2003; 

ARACO et al., 2007; BONNET & MARRET, 2007). 

A dor pós-operatória imediata de lipoaspiração é um sinal importante 

que precisa ser analisado buscando-se tratamentos que tenham menores efeitos 

adversos (ARACO et al.,2006; ARACO et al., 2007; TRIANA et al. 2009). 

Quando ela não é tratada, pode influenciar na recuperação do paciente e 
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aumentar o tempo de internação hospitalar. Por conseguinte, pode aumentar 

custos, além de riscos de infecções e desenvolvimento de síndromes de dor 

crônica pós-cirúrgica (BONNET & MARRET, 2007; FREYNET & FALCOZ, 

2010). 

Como o conceito de tratamento da dor pós-operatória tem evoluído ao 

longo dos anos, além de diminuir a intensidade de dor, pretende-se reduzir os 

efeitos secundários relacionados ao agente analgésico. Ao evitarem-se efeitos 

colaterais como náuseas, vômitos, retenção urinária e sedação, pode-se facilitar 

a recuperação do paciente, diminuir o tempo de internação hospitalar, 

reduzindo-se riscos e custos à saúde (BONNE & MARRET, 2007). Desta 

forma, a analgesia pós-operatória deve ser integrada à reabilitação do paciente, 

visando um processo global de melhora e potencialmente diminuindo 

complicações pós-operatórias (BONNET & MARRET, 2005; BONNET & 

MARRET, 2007; KARA et al., 2011). Por isso, modernos avanços em técnicas 

de lipoaspiração têm se concentrado em diminuir a dor pós-operatória, além de 

seguramente facilitar maiores quantidades de lipoaspirados para o sucesso da 

cirurgia (HATEF et al., 2009).  

Um recurso analgésico não invasivo, eficaz e de baixo custo é a 

Estimulação Elétrica Nervosa Transcutânea (Transcutaneous Electrical Nerve 

Stimulation, TENS), aplicada sobre a pele para o controle da dor aguda e 

crônica (GADSBY& FLOWERDEW, 2007; WALSH et al.,2009) A TENS é 

uma terapia analgésica adjunta e efetiva para a dor pós-operatória com poucos 

efeitos adversos. Também, o uso simultâneo da estimulação elétrica associada 

a analgésicos convencionais e opioides produziu uma maior redução da dor 

pós-operatória de cirurgias torácicas, abdominais e ginecológicas, ingestão de 

medicamentos concomitantemente menor, o que possivelmente pode reduzir os 

efeitos colaterais que estes poderiam causar no paciente (LIM et al., 1983;  
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SMITH et al., 1986;  BENEDETTI et al., 1997; HAMZA et al.,1999; 

BJORDAL, JOHNSON, LJUNGGREEN, 2003; DeSANTANA et al., 2008; 

DeSANTANA et al., 2009; WALSH et al.,2009;  PITANGUI et al., 2012). 

Todavia, de acordo com a literatura, não foram encontrados estudos que 

avaliaram a efetividade da TENS como terapia adjunta para dor pós-operatória 

de lipoaspiração. 
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OBJETIVO 

2. Objetivo 

 

 

 

 

 

O objetivo deste estudo é avaliar a efetividade da 

estimulação elétrica nervosa transcutânea (TENS) como 

terapia adjunta para dor pós-operatória imediata de 

lipoaspiração. 
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LITERATURA 

3. Literatura 

   

Dor pós-operatória de lipoaspiração  

  

ARACO et al. (2006) avaliaram a dor pós-operatória de 30 sujeitos 

submetidos a lipoaspiração com as técnicas: tradicional (solução de Klein na 

proporção 1:1) e superúmida assistida (solução de Klein na proporção 1:2). 

Verificaram através da escala visual analógica – VAS (0-10) que os sujeitos 

submetidos à técnica tradicional apresentaram média intensidade da dor de 4,5 

principalmente nas três primeiras horas do pós-operatório imediato. A dor foi 

relatada até o quarto dia de pós-operatório com requisição analgésica, sendo 

maior com significância quando comparada com a intensidade intensidade da 

dor dos pacientes submetidos à outra técnica. 

ARACO et al. (2007) avaliaram a dor pós-operatória de lipoaspiração 

com 66 sujeitos, comparando a técnica tradicional e a superúmida assistida. 

Verificaram através da VAS (0-10) que após as cirurgias que todos os pacientes 

apresentaram dor pós-operatória intensa (8-10), sem diferença significante 

entre os tipos de técnicas. Após a cirurgia foram administrados 500mg de 

paracetamol e 30mg codeína e três horas depois foi avaliada dor pela VAS (0-

10) obtendo diferença significante entre as médias dos dois grupos (p<0,05, 

tradicional média de 4,5 e superúmida média de 2,0) e requisição analgésica até 

o quinto dia  pós-operatório.    

TRIANA et al. (2009) em estudo retrospectivo analisaram a incidência 

intensidade da dor após lipoaspiração por técnica úmida e superúmida com e 
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sem lidocaína. Verificaram que aproximadamente 90% das pacientes 

apresentaram dor moderada após a cirurgia, sem diferença entre as técnicas, 

necessitando analgésicos até o quarto dia após a cirurgia. 

 

Efetividade da TENS associada a analgésicos opioides e não-opioides para 

dor aguda após diversas cirurgias 

 

LIM et al. (1983) realizaram um ensaio clínico randomizado para 

verificar a intensidade da dor após cirurgia abdominal (colicistéctomia e 

coléctomia)  após intervenção com TENS associada a morfina. A dor pós-

operatória dos pacientes dos grupos TENS e Placebo foi avaliada pela VAS (0-

10). Após aplicação de morfina na dose de 0,15mg/kg, administrada por via 

intramuscular e TENS nas primeiras 12 horas e também 24h e 48h após a 

cirurgia. Foi aplicado antes da cirurgia o questionário Eysenck Personality 

Inventory para avaliar instabilidade emocional, o questionário State-Trait 

Anxiety Inventory para avaliar propensão à ansiedade e  estado emocional 

transitório ao estresse momentâneo, e a escala Self-Rating Depression Scale 

para avaliar a depressão.  Os dados correlacionados com a intervenção 

analgésica nos dois grupos mostraram a efetividade da TENS associado à 

morfina na redução significante da intensidade da dor pós-operatória, da 

instabilidade emocional e da ansiedade.  

SMITH et al. (1986) avaliaram a efetividade da TENS para dor após 

cesariana. As pacientes foram aleatoriamente alocadas em dois grupos de 

tratamento:  um com TENS e outro com placebo. Os parâmetros da corrente 

foram F:85Hertz (Hz), T:80microssegundos(µs), I:30 miliampere(mA), 

sensação confortável. A estimulação foi aplicada por um período contínuo de 3 
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dias, desligada ocasionalmente, por intervalos curtos (menos de 15 min). Os 

dois grupos receberam Meperidina com dose de 50-75mg e Prometazina com 

dose de 25mg pelas primeiras 24-48 horas de pós-operatório. A partir do 

segundo dia foi administrada codeína com dose de 30-60mg e  paracetamol 

com dose de 300-600mg. A dor pós-operatória foi avaliada através do 

questionário intensidade da dor McGill Pain Questionnaire-MPQ, três horas 

após a TENS e durante as primeiras 72h de pós-operatório. Ocorreu maior 

redução da intensidaintensidade da dor incisional no grupo TENS do que no 

grupo placebo, entretanto não houve diferença significante da redução da 

intensidade da dor visceral. 

BENEDETTI et al. (1997) realizaram um estudo de coorte com 324 

pacientes em pós-operatório de cirurgias torácicas  diferentes para avaliar o 

efeito da  TENS associada a analgesia farmacológica nas primeiras 12 horas de 

pós-operatório. Avaliaram pacientes com presença intensidade da dor avaliada 

através da escala visual numérica – EVN (11 pontos). Os pacientes foram 

aleatoriamente alocados em cinco grupos (três primeiros grupos receberam 

dose de 0,1mg de cloridrato de buprenorfina, o quarto grupo recebeu dose de 

500mg de dipirona sódica e o quinto grupo recebeu dose de 500mg de 

cetorolaco.  Uma hora após a cirurgia  quatro grupos receberam TENS com 

frequência (F) de 100Hz, duração de pulso (T) de 200µs, intensidade (I) forte, 

porém suportável por uma hora de estimulação. Apenas um grupo recebeu 

placebo (sem corrente).  O tratamento com TENS associadaaos medicamentos 

não reduziu a intensidade da dor com significância no grupo que apresentou 

dor intensa.  Além disso, estes pacientes requereram mais analgésicos opióides 

após o tratamento. Contudo, a  dor foi reduzida nos outros grupos que 

apresentavam dor de leve à moderada tratadas com TENS e medicamentos.  
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HAMZA et al. (1999) analisaram quatro grupos de pacientes que 

receberam intervenção de TENS associada a analgésicos, para o controle da dor 

pós-operatória de cirurgia de abdome inferior (histerectomia ou mioéctomia). 

O grupo I recebeu placebo de TENS. O grupo II recebeu estimulação de baixa 

frequência (F: 2Hz).  O grupo III recebeu estimulação de alta frequência 

(F:100Hz) e o grupo IV recebeu estimulação com frequências alternadas 

(F:2Hz e F:100Hz a cada três segundos). Foi ajustada em todos os grupos a 

intensidade corrente causando parestesia forte porem suportável, duração de 

pulso de 200-600µs e com tempo de estimulação de 30 minutos, duas horas 

após a cirurgia. Além disso, todos os paciente e receberam 0,075mg/kg de 

morfina ao final da cirurgia e depois receberammorfinas por PCA (bolos de 2-

3mg). A requisição de morfina foi menor nos grupos II, III e IV, bem como a 

intensidade intensidade da dor medida pela VAS (0-10). Houve maior 

significância no grupo IV e não houve diferença entre os grupos II e III. 

BJORDAL et al. (2003) realizaram uma meta-análise de ensaios 

randomizados placebo-controlados  sobre redução de consumo de analgésicos 

no pós-operatório de cirurgias diversas com intervenção de TENS com 

frequência de 25 a 150Hz e de 1 a 8Hz.. Eles evidenciaram através dos estudos 

com maior qualidade metodológica, as frequências de TENS que promoveram 

melhor analgesia. A intensidade causando parestesia forte, porém suportável, 

reduz com significância a dor pós-operatória e, consequentemente, o consumo 

de analgésicos farmacológicos.  

  DESANTANA et al. (2008) investigaram o efeito da TENS no controle 

da dor pós-operatória em sujeitos submetidos à cirurgia de hernioplastia 

inguinal unilateral. Ao término da cirurgia, todos os pacientes receberam 1g de 

dipirona venosa. Foram estabelecidos os parâmetros da corrente com F:100Hz, 

T:100µs, intensidade até causar parestesia forte porém suportável, por 30 
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minutos de estimulação. A intensidade da dor foi avaliada pela EVN de 11 

pontos, antes e depois da estimulação, nos períodos de duas, quatro, oito e 24 

horas após a cirurgia.  O grupo tratado com TENS apresentou menos dor em 

todos os momentos quando comparado com o grupo placebo. Obteve-se 

também menor requisição de dipirona após a intervenção.  

DESANTANA et al. (2009) avaliaram a dor em mulheres após 

laparoscopia para laqueadura tubária com intervenção de TENS.  Utilizaram a 

EVN de 11 pontos e o questionário intensidade da dor de McGill, versão 

brasileira (Br-MQP), para avaliar a intensidade da dor pós-operatória com 

intervenção da TENS associada a analgésicos não opioides. As participantes 

selecionadas foram alocadas aleatoriamente em três grupos de tratamento, um 

com TENS de baixa frequência (4Hz), outro com TENS alta frequência (100Hz) 

ambos com parâmetros da corrente de T: 100µs, intensidade forte, porém 

suportável e 20 minutos de estimulação e o terceiro grupo recebeu placebo. 

Todas as pacientes receberam medicamentos (100mg de cetoprofeno e 1g de 

dipirona) além da estimulação. A dor foi avaliada imediatamente após a 

cirurgia e antes e depois da aplicação de TENS ocorrida duas horas após a 

cirurgia.  Tanto a estimulação de alta como  de baixa frequência diminuiu com 

significância a intensidade da dor pós-operatória quando comparado com o 

grupo placebo, requerendo também menos medicamentos.  

WALSH et al. (2009) em uma revisão sistemática Cochrane sobre a 

efetividade da TENS na dor aguda em adultos, concluíram que há poucos 

estudos com qualidade metodológica sobre o assunto. Para avaliação dos 

desfechos foram utilizados os instrumentos:  VAS,  EVN, escala descritiva 

intensidade da dor e  MPQ. Em um estudo houve relato de alívio significante 

da intensidade da dor sob estimulação com alta amplitude de pulso (30mA – 

50mA) quando comparado com baixa amplitude (10mA – 15mA).  Em outro 
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estudo, foi obtida grande diferença com significância estatística no alivio 

intensidade da dor após estimulação quando comparado com placebo. Os 

autores demonstraram assim, que não há diferença significante entre os 

tratamentos com alta (100Hz) e baixa (2Hz) frequências.  

PITANGUI et al. (2012) avaliaram a dor após intervenção em 40 

pacientes puérperas submetidas a episiotomia, alocadas em dois grupos de 

tratamento, um com TENS (100Hz, 75µs, intensidade forte sem contração 

muscular, 60 minutos de estimulação) e outro com TENS placebo (apenas 

colocação de eletrodos sem estimulação). Todas receberam também 1g de 

dipirona ao termino da cirurgia. Os autores utilizaram para avaliação de 

intensidade da dor a EVN de 11 pontos e o Br-MPQ e concluíram que a TENS 

pode ser usada seguramente para alívio da dor neste procedimento.  

 

Fármacos para alívio da dor pós-operatória 

 

SHENNA et al. (2001) em uma revisão sistemática Cochrane, sobre 

dose única de dipirona para dor aguda pós-operatória, demonstraram que a 

dipirona é um analgésico eficaz para tratar a dor pós-operatória moderada ou 

intensa. Uma dose oral de 500 mg pode ter eficácia semelhante à dose oral de 

400 mg de ibuprofeno. Alguns autores evidenciaram que a dose de 1g de 

dipirona foi efetiva para dor pós-operatória, com alivio maior que 50%, por 

mais de quatro horas, quando comparada com placebo ou 1g de paracetamol.  

HUDCOVA et al. (2006) realizaram uma revisão sistemática Cochrane 

sobre a eficácia da analgesia controlada pelo paciente - PCA (Patient 

Controlled Analgesia)  versus analgesia convencional para o controle da dor 

pós-operatória.  Eles concluíram que a PCA proporcionou melhor controle da 



29 

 

dor e maior satisfação do paciente do que analgesia a convencional. Entretanto, 

sugerem que tratamentos analgésicos devem ser adequados de acordo com a 

intensidade do trauma da cirurgia e suas complicações.  

 

Efeito neurofisiológico de TENS para analgesia 

 

MELZACK & WALL (1965) descreveram o efeito analgésico de TENS 

a partir da “Teoria das Comportas” – “Gate Control Theory”. Esses 

pesquisadores foram os primeiros a explicarem que a estimulação de fibras 

nervosas aferentes grossas (Aβ) pela TENS, particularmente de grande 

velocidade de condução, inibe as fibras nervosas nociceptivas tipo C no corno 

dorsal da medula espinal, como um portão da dor.  

GARRISON & FOREMAN (1996) realizaram um estudo em animais 

para determinar se os neurônios supraespinais estavam envolvidos com a 

redução inicial da atividade celular do corno dorsal da medula espinal durante 

aplicações de TENS (F: 80Hz, T: 100µs, I:15mA). A atividade celular 

espontânea e nocivamente evocada foi significativamente reduzida durante a 

TENS. Assim sugeriram que a estimulação inibe os neurônios de segunda 

ordem no corno dorsal. 

SLUKA et al. (1999) demonstraram em estudo experimental em ratos, o 

efeito analgésico da TENS administrada em alta frequência (100Hz) e baixa 

frequência (4Hz). Comprovaram que a TENS de alta frequência ativa 

receptores opioides delta (δ) e a de baixa frequência ativa receptores opioides 

mü(µ) na substância cinzenta periaquedutal (PAG), bulbo ventral rostral 

(RVM) e corno dorsal da medula espinal, a partir da estimulação de fibras 

aferentes.  
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KALRA, URBAN, SLUKA (2001) mostraram também em estudo 

experimental em ratos, o mecanismo de ação neurofisiológica da TENS de alta 

frequência. Observaram no exame histológico que após a estimulação há 

ativação de receptores opioides δ na PAG, RVM e corno dorsal da medula 

espinal além de reduzir a liberação de glutamato e ativar receptores ácido 

gama-aminobutírico-A (GABAA) na medula espinal.  

RADHAKRISHNAN & SLUKA (2003) investigaram em modelo 

experimental com inflamação induzida no joelho de ratos, o envolvimento de 

receptores colinérgicos espinais com TENS para analgesia.  A TENS de baixa 

ou de alta frequência foi então, aplicada ao joelho inflamado e a latência de 

retirada da pata foi determinada antes e depois da aplicação. O efeito 

hiperalgésico induzido por TENS é mediado parcialmente pela ativação dos 

receptores muscarínicos, mas não os receptores nicotínicos da medula espinal. 

Além disso, os resultados também indicaram que os subtipos de receptores 

muscarínicos M1 e M3 espinais puderam mediar o componente muscarínico 

pela TENS o efeito hiperalgésico.  

KING et al. (2005) compararam a efetividade de TENS de alta e baixa 

frequência na ativação de receptores adrenérgicos, (α2AA), para o efeito 

hiperalgésico em camundongos. Após a estimulação aplicaram o reagente 

antagonista e verificaram que os receptores adrenérgicos são ativados pela 

TENS tanto de baixa como alta frequência induzindo o efeito hiperalgésico. 

Confirmaram que esses receptores são expressos em neurônios aferentes 

primários e em macrófagos próximos ao tecido lesado. 

LÉONARD, CLOUTIER, MARCHAND (2010) investigaram em 

humanos saudáveis a ativação de receptores opioides antes, durante e após 

aplicação da TENS de alta frequência com altas e baixas doses de naloxona. 

Observaram que baixas doses de naloxona mantiveram o efeito analgésico de 
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TENS. No entanto, com uma dose elevada de naloxona, o efeito analgésico foi 

completamente bloqueado. Assim, sugeriram que a TENS de alta frequência 

envolve receptores opioides em humanos.  

 

Efeito analgésico da Morfina 

 

PRICE et al. (1985) em um estudo com jovens saudaveis analisaram o 

efeito analgésico da morfina após estímulos dolorosos e térmicos. Verificaram 

que o efeito analgésico com dose de 0,08mg/kg de morfina, inicia com sua 

atividade agonista primariamente nos receptores opioides µ e reduz a 

intensidade  da dor avaliada pela VAS. Observaram que opioides em geral 

podem inibir a liberação de neuropeptídeos, como a substância P, que exercem 

efeitos neuromoduladores de forma dose-dependente.  

 BRENNUM et al. (1993) realizaram um estudo com humanos saudáveis 

com aplicação de morfina (0,4mg/ml) e recebimento de estímulos dolorosos 

para verificar o efeito analgésico da  mesma. Observaram que a estimulação 

repetida de fibras tipo C causa somação e sensibilização, assim a morfina é 

mais eficaz para fibras tipo C do que Aβ. Além disso, inibe a atividade 

neuronal das fibras Aδ enquanto que as atividades das fibras Aβ ficam 

inalteradas com a dose de 4mg.  

CATHELINE, LE GUEN, BESSON (1999) investigaram em um estudo 

experimental em ratos, a morfina sistêmica na dose de 1mg/kg e 3mg/kg. 

Observaram que para efeitos analgésicos ela é mediada apenas através de 

receptores opioides μ. Já com dose maior, de 3mg/kg, uma pequena ativação 

dos receptores opioides δ pode ocorrer.  
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Efeito analgésico da Dipirona 

 

SHIMADA, OTTERNESS, STITT (1994), em um estudo experimental 

em ratos, administraram a dose de 50mg/kg de dipirona para avaliar o efeito 

antipirético e analogamente o efeito analgésico do fármaco. Com a dose 

utilizada diminuiu a temperatura significantemente e também a concentração 

de prostaglandinas. Sugeriram assim, que o efeito analgésico da dipirona está 

relacionado com a inibição central e periférica da síntese de prostaglandinas.  

LORENZETTI & FERREIRA (1996) definiram a dipirona (metamizol) 

como um farmaco não ácido que bloqueia a hiperalgesia inflamatória 

periférica. Em um estudo experimental em ratos, investigaram o efeito 

analgésico da dipirona com diferentes doses. Observaram que na medula 

espinal, a dipirona na dose acima de 80 microgramas, estimula a liberação de 

arginina (importante na divisão celular e na cicatrização em condições que é 

necessária vasodilatação) e de monofosfato cíclico de cuanosina - GMPc (atua 

como um segundo mensageiro, assim como o monofostato de adenina-AMP 

cíclico, mais notavelmente por ativar proteinocinases  intracelulares em 

resposta à ligação de neuropeptídeos) em neurônios sensitivos. Além disso, 

demonstraram que a dipirona pode ativar neurônios aferentes primários e os 

circuitos opioidérgicos na via descendente. 

AGUIRRE-BAÑUELOS & GRANADOS-SOTO (1999) estudaram a 

potenciação do efeito antinociceptivo da morfina por dipirona e a possível 

participação de um mecanismo periférico em sinergismo com o uso do teste de 

formalina em ratos. A nocicepção foi induzida pela injeção intraplantar de 

formalina diluída (1%) na pata traseira direita. A administração local tanto de 



33 

 

dipirona quanto de morfina foi no local da lesão, produzindo um efeito 

antinociceptivo dose-dependente. Quando combinadas, a morfina 

(1.25mg/pata) e a dipirona (100mg/pata), produziram um efeito anticocepitivo 

significativamente mais intenso em comparação com os fármacos isolados ou 

com solução salina. O antagonista opioide, naloxona, reverteu parcialmente o 

efeito da combinação de dipirona com morfina. Por outro lado, o inibidor de 

síntese de óxido nítrico, e o éster metílico de NG - L - nitro - arginina (L-

NAME), mas não o seu isómero inativo, D-NAME, antagonizou 

completamente o efeito da combinação de dipirona com morfina. Estes 

resultados sugeriram que a potencialização da antinocicepção induzida por 

morfina e dipirona no teste de formalina requereu uma importante participação 

de locais de liberação de óxido nítrico, ativando a via óxido nítrico - 

monofosfato cíclico de guanosina em nível periférico.   

HERNANDEZ & VANEGAS (2001) demonstraram em estudo 

experimental em ratos, que a dipirona promove antinocicepção ativando 

circuitos opioidérgicos endógenos localizados na PAG, RVM e na medula 

espinal. As respostas dos neurônios espinais dorsais à estimulação nociva na 

pata traseira foram diminuídas (para 38-44%) com microinjeção de dipirona 

(100mg/0,5ml) na PAG. Depois foram inibidas por aplicação de naloxona (50 

g/50ml) na medula espinal. Eles consideraram o fato de a dipirona ser um 

analgésico não opioide e ativar os circuitos opioidérgicos, clinicamente 

importante. 

 

 

TENS e Morfina  
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SLUKA (2000) observou em estudo experimental em ratos, a TENS em 

combinação com morfina é mais efetiva na redução da hiperalgesia primária do 

que a morfina.  A TENS de baixa frequência em combinação com a morfina 

produziu redução semelhante na hiperalgesia mecânica, quando comparada 

com o grupo que recebeu somente morfina. Já a TENS de alta frequência em 

combinação com morfina, produziu redução semelhante na hiperalgesia 

mecânica, quando comparada com os efeitos da TENS de alta frequência 

isolada. Assim, sugeriu que uma dose mais baixa de morfina poderia ser usada 

em combinação com TENS de alta frequência para diminuir os efeitos 

secundários da morfina sistêmica e atingir o mesmo nível de analgesia. 

LÉONARD, CLOUTIER, MARCHAND (2011) investigaram o efeito 

analgésico de TENS de alta e baixa frequência com associação de opioides, a 

fim de determinar se esta tolerância cruzada está presente em seres humanos. 

Os sujeitos participantes em diversas condições dolorosas foram distribuídos 

em dois grupos, um que recebeu opioides e outro que recebeu analgésicos 

convencionais. Todos receberam alternadamente a TENS de alta (F:100Hz, 

T:60µs) e baixa frequência (F:3Hz, T:250 µs) por 25 minutos. A intensidade e 

o desconforto da dor foram verificados pela EVN antes, durante e após 

aplicação da corrente. Houve redução significante da intensidade e desconforto 

da dor durante e após a aplicação da TENS de alta frequência nos dois grupos e 

também quando receberam a estimulação de baixa frenquência, porém apenas 

durante a aplicação da corrente. Além disso, houve diminuição significante do 

efeito analgésico de TENS de baixa frequência no grupo que recebeu opioides, 

enquanto que com a estimulação de alta frequência este permanaceu 

preservado. Assim a estimulação de baixa frequência mostrou-se menos efetiva 

do que a de alta frequência, confirmando resultados de estudos experimentais 

em ratos. E ainda, em sujeitos que já faziam uso de opioides, o efeito 

analgésico da TENS para dor pós-operatória foi reduzido em comparação 
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àqueles que não tinham usado antes da cirurgia. Concluíram com os resultados 

da escala de impressão clínica global de mudança-PGIC que a aplicação da 

corrente pode reduzir tanto o componente sensitivo-discriminativo quanto o 

motivacional-afetivo da dor. Sugerem que pacientes que necessitam de alivio 

da dor sendo tratados com opioides, devem associar a TENS de alta frequência 

como confirmado em estudos com animais para evitar a tolerância cruzada que 

ocorre com a estimulação de baixa frequência. 

 

Efeito Placebo de TENS  

ZUBIETA et al. (2005) examinaram a atividade do sistema opioidergico 

endógeno nos receptores opioides µ na hiperalgesia em humanos, com e sem a 

administração de um placebo. Através de técnicas de imagem molecular 

observaram a ativação de receptores opioides µ induzida por placebo em ambas 

as regiões de ordem superior e subcortical do encefalo, que incluiu o cingulo 

pregenual e subgenual rostral anterior, o córtex pré-frontal dorsolateral, o 

córtex insular e núcleo accumbens. Ativações regionais foram acompanhadas 

por menores escores de intensidade da dor e redução das suas qualidades 

sensitivas e afetivas, além do estado emocional negativo dos sujeitos. Estes 

dados demonstraram que os fatores cognitivos (por exemplo, a expectativa de 

alívio da dor) são capazes de modular os estados físicos e emocionais através 

da ativação específica de locais de sinalização dos receptores opioides µ no 

encefalo humano. 

RAKEL et al. (2010) compararam  TENS transitória, que emite a 

corrente por 45 segundos, com a TENS sham que simula o aparelho ligado, 

porém sem fornecer a corrente,  para determinar o grau de mascaramento e 

influência como placebo na redução da intensiade da dor. Em relação aos 

limiares intensidade da dor, pressão e temperatura  não houve diferença 
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significante entre as estimulações. Entretanto, quando foi realizado o 

mascaramento e questionado aos investigadores sobre a estimulação, houve 

uma percepção da corrente do aparelho transitória quando comparado ao 

placebo que estava desligado, influenciando no mascaramento. Assim, a TENS 

transitória mascara completamente os investigadores quanto ao tratamento e 

não influencia na dor, proporcionando um verdadeiro tratamento placebo.    

 

Instrumentos de avaliação do desfecho “intensidade da dor” 

 

BARDEN et al. (2004) realizaram uma revisão sistemática sobre 

instrumentos de avaliação para desfechos intensidade da dor em ensaios 

clínicos com qualidade metodológica. Analisaram ensaios randomizados, 

duplo-cegos e placebo-controlados com pelo menos 20 participantes (10 por 

grupo). Nestes, verificaram o desfecho “dor”, com intensidade de moderada a 

intensa, utilizando-se pelo menos um instrumento de avaliação de intensidade 

da dor ou alivio intensidade da dor. Eles sugerem que todos os estudos que 

avaliam desfechos intensidade da dor com intervenção de TENS, utilizem pelo 

menos dois instrumentos para mensurar a dor.  

GAGLIESE & KATZ (2003) analisaram escalas intensidade da dor 

relacionadas à idade de pacientes submetidos à cirurgia de prostatéctomia. 

Verificaram diferenças quanto ao relato e interpretação da dor pós-operatória 

de pacientes jovens e idosos. Relatam que VAS é o instrumento mais indicado 

para mensurar a intensidade intensidade da dor pós-operatória sem diferença 

entre idades.  O Br-MPQ é uma ferramenta sensível para quantificar e melhor 

expressar a dor pós-operatória, principalmente quando há dificuldade de 

interpretação da dor, como em idosos. 
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4. Métodos 
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Este estudo é primário, intervencional, pesquisa clínica, longitudinal, 

prospectivo, analítico, placebo-controlado, aleatorizado do tipo Ensaio Clínico 

Randomizado, duplo-cego e de centro único realizado nas dependências do 

Hospital São Paulo e da Universidade Federal de São Paulo.  

A pesquisa foi realizada no período entre 2010-2012 de acordo com as 

Diretrizes e Normas Regulamentadoras das Pesquisas Envolvendo Humanos 

(Resolução 196/1996, do Conselho Nacional de Saúde), aprovada pelo Comitê 

de Ética e Pesquisa da Universidade Federal de São Paulo com registro 

1251/10 (APÊNDICE 1) e registrada na plataforma ReBEC – Registro 

Brasileiro de Ensaios Clínicos com indicador de registro: RBR-8ftzft  

(APÊNDICE 2). 

O cálculo amostral foi realizado para o desfecho primário, o qual era a 

intensidade de dor verificada antes e depois da intervenção. A intensidade de 

dor foi mensurada pela Escala Visual Analógica-EVA e foi adotada como 

melhora clinicamente relevante a redução de dois pontos da média entre a 

intensidade de dor antes e depois da intervenção (DeSANTANA et al., 2008). 

Assim foi calculada uma amostra de 20 sujeitos para cada grupo (grupo TENS 

ativo) e (grupo TENS placebo) para se detectar uma diferença de 2,0 pontos 

entre as médias dos dois grupos com um poder
1
 de 85% a um nível de 

significância de 5% utilizando-se o teste de Mann-Whitiney.  Foi adotado como 

desvio padrão para ambos os grupos, o valor de 2,0 pontos
2
. Prevendo-se uma 

perda de 20% da amostra foram selecionados 50 sujeitos. Os cálculos do 

tamanho da amostra foram realizados com o programa estatístico PASS 2008 

(Power Analysis and Sample Size System) - NCSS.  

                                       
1 Poder - Probabilidade de se rejeitar a hipótese nula falsa 

2  Erro Padrão (SEM)  foi de cerca de 0,40. O desvio padrão associado a esta amostra é de 

. Esta aproximação permite que a amostra seja mais conservadora (Desvio padrão 

elevado=> amostra maior).  
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Foram selecionados consecutivamente 50 sujeitos provenientes da lista 

de espera do ambulatório de Cirurgia Plástica da Universidade Federal de São 

Paulo com indicação de lipoaspiração. Eles foram avaliados através de uma 

entrevista de triagem que constava de anamnese e exame físico. 

 

Critérios de Inclusão 

Foram incluídos no estudo 42 sujeitos do gênero feminino, com idade 

entre 18 e 40 anos, saudáveis, com índice de massa corpórea entre 20 e 

24,9kg/m², com indicação apenas de cirurgia de lipoaspiração de abdome, 

dorso e flancos. Todos os sujeitos incluídos no estudo assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (APÊNDICE 3).  

 

Critérios de Não Inclusão 

Não foram incluídos sujeitos que faziam uso de álcool, fumo, drogas 

ilícitas e psicotrópicas ou que fizeram uso por mais de um ano; analgésicos 

com uso contínuo; presença de marcapasso cardíaco,  doenças sistêmicas 

(cardiopatias, hipertensão arterial, doenças pulmonares obstrutivas ou 

restritivas, doenças vasculares, anemias, distúrbios de coagulação, neuropatias, 

Diabetes I e II, distúrbios neurológicos, distúrbios endócrinos, doenças 

autoimunes, afecções de pele e fibromialgia), presença de queloide, história 

pregressa de câncer,  presença de dor lombar a mais de seis meses e sujeitos 

que já tinham realizado lipoaspiração previamente.  

 

Critérios de Exclusão                                                                          

Foram excluídos dois sujeitos que apresentaram alterações nos exames 

pré-operatórios e suspeita de gravidez, cinco sujeitos com necessidade de 

dermolipectomia abdominal e um sujeito que tinha uso prévio e conhecimento 

de TENS.  
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ENSAIO CLÍNICO RANDOMIZADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Fluxograma CONSORT 2010. 

Desta forma, participaram do estudo 42 sujeitos do gênero feminino, 

caracterizados por idade, índice de massa corpórea e quantidade de 

lipoaspirado (TABELA 1). 

Tabela 1. Caracterização dos sujeitos   

        

  Grupo TENS placebo   Grupo TENS ativo 

  Mediana (IIQ)¹   Mediana (IIQ)¹ 

Idade (anos)          27      (25 – 25)              25      (24 – 28) 

IMC* (kg/m²)          23,0   (23,0 – 23,7)              23,0   (22,4 – 23,4) 

Lipoaspirado (ml)          2400  (2300 – 2500)              2200  (2000 – 2500) 

(1) IIQ – Intervalo Interquartil; (*) I.M.C. – Índice de Massa Corpórea 

 

Os sujeitos incluídos foram aleatorizados antes do início do estudo, por 

meio de um programa de randomização, (Randomization; 

www.randomization.com), utilizado por um estatístico que não tinha 

  Analisados (n=21) 

  Excluídos da análise (n=0) 

Analisados (n=21) 

Excluídos da análise (n=0) 

Selecionados  (n=50) 
Excluídos (n=8) 

(2) Alterações nos 

exames 

(5) Dermolipectomia 

1) Uso e conhecimento 

prévio de TENS 

 

Perdas (n=0) 

Interromperam (n=0) 

Grupo TENS ativo (n=21) 

    Perdas (n=0) 

    Interromperam (n=0) 

   Grupo TENS placebo (n=21) 

   

   

Alocação 

Análises 

Seguimento 

Randomizados  (n=42) 

Recrutamento 

http://www.randomization.com/
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conhecimento do estudo.  O sistema gerou uma sequência de alocação para os 

grupos TENS ativo e TENS placebo, na proporção de 1:1. A alocação dos 

sujeitos nos grupos foi mantida sigilosamente em envelopes opacos fechados. 

Os envelopes foram abertos apenas no momento da intervenção por um 

investigador (B) habilitado para aplicação da TENS. 

O mascaramento foi realizado nos sujeitos da casuística que não sabiam 

qual tratamento iriam receber e no investigador “A” que realizou as avaliações 

de dor sem saber em qual grupo os sujeitos pertenciam. Foi considerado duplo-

cego (entre investigador “A” e os sujeitos).  Também o investigador “A” não 

tinha conhecimento da tarefa do investigador “B”. Os dois investigadores foram 

treinados para utilização dos instrumentos. Apenas o investigador “B” soube as 

especificações da TENS. O investigador “A” fez as avaliações de dor em dois 

momentos (antes e depois da intervenção), sem conhecimento do tipo da 

intervenção. Os sujeitos não tinham conhecimento da diferença dos tratamentos 

com TENS e com o placebo da corrente, pois antes da intervenção foi dito a eles 

que a estimulação poderia ser imperceptível. Todos foram familiarizados quanto 

ao aparelho de TENS. Ao final da intervenção foi questionado aos sujeitos se 

gostaram do tratamento.   

 

Etapas experimentais 

 

- Técnica operatória 

A cirurgia de lipoaspiração foi realizada por aspiração em circuito de 

sucção fechada a vácuo (lipoaspirador) com pressão negativa de uma (1) 

atmosfera, sendo realizada 10 minutos após a aplicação da injeção intratecidual. 

Foram utilizadas cânulas de tamanhos três e quatro milímetros de diâmetro.  

 

- Posição operatória 
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As pacientes foram posicionadas em decúbito ventral para aspiração de 

dorso e flancos e posteriormente em decúbito dorsal para aspiração do abdome. 

Todas as cirurgias foram supervisionadas pelo mesmo cirurgião. 

 

- Procedimento anestésico e outros medicamentos 

As pacientes receberam antes do inicio da cirurgia de lipoaspiração, por 

via venosa, propofol a dois miligrama por quilo de peso (2,0mg/kg), cloridrato 

de remifentanil 50 microgramas por quilo de peso por minuto (50µg/kg/min) e 

brometo de pancurônio a 0,04mg/kg.  

Depois receberam injeção intratecidual na área a ser aspirada de solução 

de KLEIN (1987), 1ml de adrenalina e 50ml de lidocaína a 1% diluído em 1.000 

ml de solução-fisiológica de cloreto de sódio 0,9%. Em proporção de 1:2, 500 

ml de solução de Klein para cada 1000ml de gordura aspirada.   

As pacientes receberam antibiótico intraoperatório composto por 

Cefalotina Sódica a 1g por via venosa direta.  

 

- Pós-operatório 

Ao término da cirurgia todas as pacientes receberam medicamentos 

analgésicos composta por 0,1mg/kg de sulfato de morfina intramuscular e um 

grama de dipirona sódica venosa.  

Depois de receberem medicamentos analgésicos as pacientes foram 

vestidas com a malha elástica.  

Todas as pacientes receberam ao término da cirurgia, cloridrato de 

metoclopramida (4mg/ml) com dose de 0,5mg/kg em solução injetável via 

venosa para efeito antiemético e anti-inflamatório composto por dexametasona 

com dose única de 4mg. 
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Analgesia de resgate 

Foi realizada prescrição médica para analgesia de resgate durante as 24 

horas de internação hospitalar composta por solução de 2,5mg de Sulfato de 

Morfina, Dipirona ou Paracetamol com dose de 500mg. 

 

Intervenção de uma única aplicação de TENS 

O grupo TENS ativo recebeu duas horas após o término da cirurgia: 

apenas uma aplicação da estimulação elétrica nervosa transcutânea (TENS) os 

com parâmetros: frequência de 100Hz, duração de pulso de 100µs e 

intensidade sensitivo causando parestesia forte, porém suportável, sem 

contração muscular, com tempo de estimulação de 30 minutos. 

O grupo TENS placebo recebeu duas horas após o término da cirurgia: 

apenas uma aplicação da simulação de tratamento com TENS com apenas 

colocação de eletrodos. O aparelho de TENS permaneceu ligado durante 30 

minutos, porém sem emissão de corrente elétrica pelos eletrodos. Foi dito as 

pacientes que algumas estimulações são imperceptíveis.  

            No momento da intervenção as pacientes se posicionavam deitadas em 

decúbito lateral no leito. Foi aberta a malha elástica de cada paciente para então 

colocação de quatro eletrodos autoadesivos de (5x5 cm) em região dermátomos 

correspondentes ao local da cirurgia. Dois eletrodos colocados dois centímetros 

dos processos espinhosos adjacentes da oitava e nona vertebra torácica (T8 – 

T9).  E dois eletrodos colocados lateralmente a primeira vertebra sacral (S1), 

sobre a articulação sacro-ilíaca, paralelos ao sulco intergluteo e aos eletrodos 

localizados acima (FIGURA 2).  
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Figura 2 – Área de colocação dos quatro eletrodos. Dois eletrodos colocados dois 

centímetros (2cm) distantes dos processos espinhosos (T8 e T9) e dois eletrodos colocados 

lateralmente a primeira vertebra sacral (S1), sobre a articulação sacro-ilíaca, paralelos ao 

sulco intergluteo e aos eletrodos localizados acima.  

 

Aparelho de TENS 

O aparelho de estimulação elétrica nervosa transcutânea (TENS) 

utilizado foi o Neurodyn II - Ibramed® (Amparo – Brasil). Foi utilizado 

também um osciloscópio do Instituto de Eletrotécnica e Energia – IEE da 

Universidade de São Paulo para aferição do aparelho de TENS: Osciloscópio 

Digital Tektronics DPO 7000 com quatro canais e largura de banda 1Giga 

Hertz (USP- São Paulo – Brasil). 

 

Desfechos 

Para o desfecho primário foi considerado:  

(1)  Intensidade de dor 

 

Para os desfechos secundários foram considerados: 

(1) Requisição de analgésicos durante as 24 horas de internação. 

(2) Correlação Dor e Lipoaspirado 

(3)  Efeitos adversos da TENS, número e tipos de efeitos adversos após 

intervenção.   



46 

 

(4)  Qualidade da dor.  

Foi avaliada através dos domínios do Br-MPQ, McGill Pain    

Questionnarie - versão brasileira (CASTRO et al., 2003): PRI (Indice de 

Avaliação de dor); NWC (Numero de Palavras Escolhidas);  PPI (Intensidade 

de Dor Presente). 

(5)  Percepção da dor. 

Foi avaliada através da pontuação das subclasses do Br-MPQ: sensitivo, 

afetiva, avaliação subjetiva e mista. 

(6)  Sucesso do tratamento: pelo menos 50% da casuística com melhora 

substancial.  Considerou-se a proporção de pacientes que tiveram reduções na 

intensidade da dor maior ou igual a 30% “melhora moderada” e maior ou igual 

a 50% “melhora substancial” (DWORKIN et al., 2008). 

(7)  Satisfação com a intervenção após aplicação da estimulação: 

Após a intervenção foi questionado se os sujeitos gostaram da TENS: “Gostou 

do tratamento, sim ou não?”. 

Instrumentos de avaliação dos desfechos: 

A Escala Visual Analógica - EVA (HUSKISSON, 1974) quantifica a 

intensidade da dor através de uma linha em que numa extremidade classifica 

“sem dor” e na outra “dor máxima”, sendo que o sujeito deve assinalar nesta 

linha em que espaço dela mais se discrimina a sua dor. Posteriormente com 

uma régua se verifica a medida em milímetros (0-100mm) equivalente a 

pontuação (0-10); (ANEXO 1). 

O Br-MPQ, McGill Pain Questionnarie - versão brasileira (CASTRO et 

al., 2003) fornece medidas quantitativas e qualitativas de dor e é composto por 

quatro partes (ANEXO 2). 

A primeira e segunda parte do questionário se refere à anamnese inicial 

do paciente, contém esboços do corpo humano, usados para fazer a localização 

espacial e em profundidade da dor referida pelo paciente. Além disso, busca 

avaliar propriedades temporais da dor (contínua, ritmada, momentânea) e as 

circunstâncias em que ela começou a ser percebida. 
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A terceira parte (PRI – Índice de Avaliação de Dor e NWC – Número de 

Palavras Escolhidas) procura ajudar o paciente a relatar as qualidades 

específicas de suas dores. Ela prevê um espaço para a queixa espontânea da 

dor, mas é formada, principalmente, por um conjunto de 68 palavras que 

descrevem diversas qualidades das experiências dolorosas em geral, e que são 

escolhidas pelos pacientes para caracterizar as suas dores em particular.  

A quarta parte busca avaliar a Intensidade da Dor Presente (PPI). Trata-

se de uma escala âncora alfa - numérica que varia de 1 a 5, associada com as 

seguintes palavras: (1) fraca; (2) moderada; (3) forte; (4) violenta; e (5) 

insuportável. O paciente escolhe uma delas para indicar a intensidade global de 

sua dor atual.  

As três principais medidas estatísticas quantitativas que podem ser 

derivadas do questionário são:  

(1) Índice de Avaliação da Dor (PRI): baseado nos valores numéricos 

associados com as palavras de descrição dentro de cada subclasse da parte 

III do Br-MPQ;  

(2) Número de Palavras Escolhidas (NWC) pelos pacientes, na parte III do 

questionário, para descrever a dor;  

(3) Intensidade da Dor Presente (PPI), da parte IV do questionário. 

Esses dados, tomados em seu conjunto, fornecem informações 

quantitativas que podem ser tratadas estatisticamente para, por exemplo, 

detectar diferenças entre diferentes métodos de alívio da dor. Além dessas 

medidas quantitativas, o Br-MPQ autoriza uma avaliação qualitativa da dor 

através da análise das palavras usadas para descrevê-la. (CASTRO et al., 

2003). 

 

Análise estatística: 

Os dados obtidos foram submetidos aos testes de normalidade 

Kolmogorov-Smirnov  e homogeneidade o Levene.  
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Como os dados não apresentaram uma distribuição normal, foram 

utilizados os testes não-paramétricos de Mann-Whitney e de Wilcoxon, 

respectivamente para comparar os escores da EVA, dos domínios e subclasses 

do questionário Br-MPQ, entre grupos, e a diferença entre momentos de 

avaliações em cada grupo. Para verificar maior requisição analgésica entre 

grupos em todos os momentos foi utilizado Teste exato de Fisher para 

comparação antes e após intervenção e para os demais momentos Teste de Qui-

quadrado. Para relação entre dor e lipoaspirado foi utilizado Coeficiente de 

correlação de postos de Spearman. Para todos os testes foi considerado nível de 

significância de 5%. 

Para se comparar as subclasses do questionário, foi necessário utilizar as 

médias das pontuações que compõem cada subclasse ao invés da soma, visto 

que cada uma delas é composta por um número distinto de itens (Sensitivo - 10 

itens, Afetivo - 5 itens, Avaliação Subjetiva - 1 item e Misto -4 itens). A 

comparação das subclasses por grupo foi realizada utilizando-se o teste não 

paramétrico de Friedman. Detectando-se diferença, a sua localização foi 

realizada via teste de Wilcoxon para cada par de subclasses. Visando garantir 

um nível global de significância, foi realizada a correção de Bonferroni nos 

múltiplos testes de Wilcoxon. 
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RESULTADOS 

 

5. Resultados 

 

5.1  Desfecho primário: Intensidade de dor 
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Ambos os grupos tiveram redução de pelo menos dois pontos da EVA quando 

comparados os momentos antes e imediatamente após intervenção: Grupo 

TENS placebo (6,0 – 4,0; p<0,001; tamanho do efeito= 0,68) e Grupo TENS 

ativo (6,0 – 1,0; p<0,001; tamanho do efeito= 0,65) – Teste de Wilcoxon. 

Entretanto, quando comparados entre grupos, antes da intervenção não houve 

diferença entre eles (p=0,291; tamanho do efeito=0,16), mas houve diferença 

estatisticamente significante após a intervenção (p<0,001; tamanho do 

efeito=0,92) – Teste de Mann-Whitney entre os grupos (TABELA 2). 

Tabela 2. Intensidade de dor 

  Antes da intervenção Após a intervenção 

  

Controle 

N=21 

TENS  

N=21 

Controle 

N=21 

TENS 

N=21 

        

 Mediana (IIQ
1
) 6,0  (6,0 – 6,0) 6,0  (6,0 – 6,5) 4,0  (4,0 – 4,0) 1,0  (1,0 – 1,0) 

Valor de p
*
                          0,291                        <0,001 

TE                         0,16                        0,92 

¹IIQ - Intervalo Interquartil: 1º quartil – 3º quartil. 

*Nível descritivo do Teste de Mann-Whitney.  

TE - Tamanho do efeito - Segundo Cohen3, valores até 0,2 apontam um efeito pequeno; até 0,5 efeito 

moderado; e superiores a 0,8, um efeito grande. 

 

Foi apresentada a intensidade de dor ao longo das 24 horas de internação após 

a cirurgia através de medianas com intervalos interquartis. Antes da 

intervenção não houve diferença significante entre grupos. Entretanto após a 

intervenção a diminuição da dor foi significante em todos os momentos para o 

grupo TENS ativo quando comparado ao grupo TENS placebo, (p<0,001) Teste 

de Mann-Whitney. 

Tabela 3. Intensidade da dor ao longo das 24horas de internação após a 

cirurgia  

                                       
3
 COHEN, (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences.  
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Grupo TENS placebo 

N=21 

Grupo TENS ativo 

N=21 

 

    Tempo Mediana (IIQ¹) Mediana (IIQ¹) 

 

Valor p* 

           

Antes da intervenção   6,0 (6,0 – 6,0)   6,0 (6,0 – 6,5) 0,291 

Imediato após intervenção   4,0 (4,0 – 4,0)   1,0 (1,0 – 1,0) 0,001* 

6 horas (após cirurgia)   4,0 (4,0 – 4,0)   0,0 (0,0 – 1,0) 0,001* 

12horas (após cirurgia)   3,0 (3,0 – 5,0)   0,0 (0,0 – 0,0) 0,001* 

24horas (após cirurgia)   2,0 (2,0 – 3,0)   0,0 (0,0 – 0,0) 0,001* 

¹IIQ - Intervalo Interquartil: 1º quartil – 3º quartil. 

*Nível descritivo do teste de Mann-Whitney 

 

É possível também verificar a variação intensidade da dor ao longo das 24 

horas de internação após a intervenção no gráfico abaixo (FIGURA 3).   

 

Figura  3 – Quartis do escore de intensidade de dor mensurada pela EVA  ao longo de 24 

horas. 

5.2 Desfechos Secundários 

 

5.2.1 Requisição Analgésica em 24horas. 

Intensidade da 

dor - EVA 
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Como desfecho secundário obteve-se o número de sujeitos que requereram 

medicamento analgésico imediatamente após intervenção e seis, 12h e 24 horas 

após a cirurgia (TABELA 4).  

Tabela 4. Requisição analgésica 

Momento da 

Nº Sujeitos 

Grupo 
Analgésico 

 Nº Sujeitos 

Grupo  
Analgésico 

Medicação 

TTENS 

placebo TENS ativo 

     

Após intervenção 2 Morfina 0 - 

Seis horas após cirurgia 20  Dipirona 0 - 

12 horas após cirurgia 8/12 Morfina/Dipirona 2 Dipirona 

24 horas após cirurgia 21  Dipirona 4 Dipirona 

Requisição de analgésicos: Sulfato de Morfina com dose de 2,5 miligramas, Dipirona com dose de 500 

miligramas. 

 

De acordo com a Tabela 5, é possível observar a distribuição dos pacientes que 

requereram medicamento analgésico em cada momento da avaliação da 

intensidade da dor (EVA). Não se detectou diferença no uso de analgésicos 

entre os grupos (p=0,488) imediatamente após a intervenção. Para os demais 

momentos (2, 12 e 24h), verificou-se que o grupo TENS placebo fez maior uso 

de analgésicos (p<0,001) do que o grupo TENS ativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 5 – Distribuição dos pacientes por uso de analgésico, segundo 

grupos e momento da medicação. 

Momento/Uso de 

analgésico 

Grupo 
Total 

TENS placebo TENS ativo 
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 N % N % N % 

Após intervenção 21 100,0% 21 100,0% 42 100,0% 

Não 19 90,5% 21 100,0% 40 95,2% 

Sim 2 9,5% 0 0,0% 2 4,8% 

Teste exato de Fisher 

(p=0,488)**             

Seis horas de PO¹ 21 100,0% 21 100,0% 42 100,0% 

Não 1 4,8% 21 100,0% 22 52,4% 

Sim 20 95,2% 0 0,0% 20 47,6% 

Qui quadrado=38,18  

(p<0,001)* 

            

12 horas PO¹ 21 100,0% 23 100,0% 42 100,0% 

Não 1 4,8% 21 91,3% 22 50,0% 

Sim 20 95,2% 2 8,7% 22 50,0% 

Qui quadrado=32,89 

(p<0,001)* 

            

24 horas de PO¹ 21 100,0% 21 100,0% 42 100,0% 

Não 0 0,0% 17 81,0% 17 40,5% 

Sim 21 100,0% 4 19,0% 25 59,5% 

Qui quadrado=28,56 

(p<0,001)*             

** Nível descritivo do Teste exato de Fisher. * Nível descritivo do Teste de Qui quadrado 
¹PO – Pós-operatório. ² Valor do Qui quadrado.  

 

5.2.2 Correlação Dor e Lipoaspirado 

 Não foi detectada relação entre intensidade de dor e lipoaspirado de 

acordo com teste coeficiente de correlação de postos de Spearman tanto no 

grupo TENS ativo  (-0,116; p=0,617) como no grupo TENS placebo(-0,471; 

p=0,331). 

 

 

5.2.3 Efeitos adversos 
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Não foram observados efeitos adversos no grupo TENS ativo. Entretanto, 

houve relato de sonolência e náusea no grupo TENS placebo. 

 

5.2.4 Qualidade da dor  

Na Tabela 6 estão descritos os intervalos interquartis dos domínios do  Br-

MPQ. Em relação aos domínios antes da intervenção, não houve diferença 

significante entre o grupo TENS placebo e o grupo TENS ativo. Entretanto, 

após a intervenção houve diferença significante no grupo TENS ativo, em todos 

os domínios PRI p<0,001; NWC p<0,001; PPI p<0,001 do Br-MPQ, quando 

comparado ao grupo controle. 

 

Tabela 6. Qualidade da dor - Br-MQP’ 

            Antes da Intervenção                                         Após a Intervenção    

  Mediana (IIQ¹) p-valor* TE² Mediana (IIQ¹) p-valor*  TE² 

              

PRI³   
0,849 0,03 

  
 < 0,001 0,86 

Placebo
GTP

 37,0 (35,0 – 40,0)   34,0 (32,0 – 35,0)   

Ativo
GTA 37,0 (35,0 – 44,0)       9,0 (8,0 – 13,0)*     

          

NWC
4
   

0,565 0,09 
  

 < 0,001 0,87 

Placebo
GTP

 20,0 (18,0 – 20,0)   18,0 (18,0 – 20,0)   

Ativo
GTA

 20,0 (18,0 – 20,0)       8,0 (8,0 – 9,0)*     

          

PPI
5
   

0,860 0,03 
  

< 0,001 0,9 

Placebo
GTP

   3,0 (2,0 – 3,0)     2,0 (2,0 – 2,0)  
 

Ativo
GTA

   3,0 (2,0 – 3,0)       1,0 (1,0 – 1,0)*     

       
„Br-MPQ – Questionário de dor McGill – versão brasileira. 

 GTP – Grupo TENS placebo; GTA – Grupo TENS ativo.  
¹IIQ Intervalo Interquartil: 1º quartil – 3º quartil. *Nível descritivo do Teste de Mann-Whitney.  

²TE Tamanho do efeito - Segundo Cohen4, valores até 0,2 apontam um efeito pequeno; até 0,5 efeito 

moderado; e superiores a 0,8, um efeito grande. 

³PRI – Índice de Avaliação de dor; 
4NWC – Número de Palavras Escolhidas;  

                                       
4
 COHEN, (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences.  
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5PPI – Intensidade de dor presente.  

5.2.5 Percepção da dor  

 

A Tabela 7 descreve as medianas e os intervalos interquartis das subclasses do 

Br-MPQ dos dois grupos antes e depois da intervenção.    

Foram detectadas diferenças com significancia (p<0,01 – teste de Wilcoxon) 

nas subclasses do Br-MQP “sensitivo”, “afetiva”, “avaliação subjetiva” e 

(p<0,001) na subclasse “mista” do grupo TENS placebo após a intervenção. 

Também foram detectadas diferenças estatisticamente significantes (p<0,001) 

em todas as subclasses do grupo TENS ativo.  

A percepção da dor após a intervenção foi descrita através das subclasses 

(sensitivo, afetiva, avaliação subjetiva e mista) do Br-MPQ foi e significante 

no grupo TENS ativo p<0,001 (Teste de Mann-Whitney) quando comparada ao 

grupo TENS placebo.  
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Tabela 7. Subclasses do Br-MPQ’  

  Antes da Intervenção Após Intervenção 

  
TENS placebo 

N=21 

TENS ativo  

N=21 

TENS placebo 

N=21 

TENS ativo 

N=21 

Sensitivo         

Mediana (IIQ¹) 23 (20,5 – 24) 23 (20,5 – 24) 21 (20 – 23)** 5,0 (4,0 – 8,5)*** 

p-valor* 0,979 < 0,001 

TE² 0 0,86 

 

Afetivo 
        

Mediana (IIQ¹) 8,0 (5,5 – 10) 8,0 (5,5 – 10) 6,0 (5,5 – 9,0)** 2,0 (1,0 – 2,0)*** 

p-valor *  0,828 < 0,001 

TE² 0,03 0,87 

 

Avaliação 

Subjetiva 

        

Mediana (IIQ¹) 3,0 (2,0 – 4,0) 2,0 (2,0 – 4,0) 2,0 (2,0 – 2,0)** 1,0 (1,0 – 1,0)*** 

p-valor*  0,400 < 0,001 

TE² 0,13 0,81 

 

Misto 
        

Mediana (IIQ¹) 5,0 (4,5 – 6,0) 6,0 (5,0 – 7,5) 4,0 (3,0 – 4,5)*** 1,0 (1,0 – 2,0)*** 

p-valor*        0,166        < 0,001  

TE²                        0,21                        0,82  

„Br-MPQ – Questionário de dor McGill – versão brasileira  

¹IIQ - Intervalo Interquartil: 1º quartil – 3º quartil. 

*Nível descritivo do Teste de Mann-Whitney.  
²TE - Tamanho do efeito - Segundo Cohen5, valores até 0,2 apontam um efeito pequeno; até 0,5 efeito 

moderado; e superiores a 0,8, um efeito grande. 

**p<0,01 e ***p<0,001 Teste de Wilcoxon 

 

 Não foram observadas diferenças nas variações entre as subclasses no grupo 

TENS placebo (p=0,105 – Teste de Friedman). Já no grupo TENS ativo foram 

                                       
5
 COHEN, (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences.  
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detectadas diferenças entre os escores das subclasses (p=0,048). Verificou-se 

uma redução maior na dimensão Sensitivo quando comparada a dimensão 

Mista (p=0,003; tamanho do efeito=0,45). Não foi possível verificar diferenças 

entre as variações das demais subclasses no grupo TENS ativo. 

 

5.2.6 Sucesso do tratamento 

Considerou-se o sucesso do tratamento, porcentagem de 95,23% dos sujeitos 

do grupo TENS ativo com melhora substancial da dor (redução da dor de 

79,71%, avaliado pela EVA; 74,14%, avaliado pelo domínio PRI; 62,06%, 

avaliado pelo domínio PPI) e nenhuma requisição de opioides. 

O grupo TENS placebo obteve a porcentagem de 90,47% dos sujeitos com 

melhora moderada da dor (redução da dor de 34,95% avaliado pela escala 

EVA; 14,32% avaliado domínio PRI; de 28,57%, avaliado pelo domínio PPI). 

Além disso, houve requisição de morfina durante as seis, 12 e 24horas de pós-

operatório. 

 

5.2.7 Satisfação com a intervenção  

 

Disseram “sim”: 95% do grupo TENS ativo e 38% do grupo TENS placebo. 

Não foram consideradas as respostas: “um pouco”, “mais ou menos” ou “não 

sei” como satisfação do tratamento. 
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DISCUSSÃO 

 

 

6. Discussão 
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A dor é um fenômeno subjetivo e multidimensional, 

desta forma é necessário utilizar mais do que um instrumento para medi-la. 

De acordo com BARDEN et al. (2004) é importante pelo menos dois 

instrumentos para mensurar a dor. Sendo assim foi utilizada a escala visual 

analógica – EVA (0-10) e o questionário de dor Br-MPQ para avaliar os 

defechos deste estudo. 

Como principal desfecho primário, a TENS associada ao efeito da  

morfina e dipirona, causou redução significante da intensidade da dor na escala 

visual analógica, considerada dor intensa (aproximadamente 7/10) e moderada 

(cerca de 6 a 4/10) para dor leve (entre 1 e 3/10). Portanto, o tratamento 

adjunto produziu um efeito clinicamente relevante quando comparada a 

analgesia feita apenas por fármacos. Diferente do estudo de BENEDETTI et al. 

(1997), quando os pacientes que apresentaram dor intensa foram tratados com 

TENS mais opioides, não relataram alivio clinicamente relevante da dor, 

entretanto eram pacientes em pós-operatório de cirurgia torácica. 

Contudo, LIM et al. (1983) avaliaram a efetividade da TENS associada à 

morfina para dor após cirurgia abdominal e obtiveram resultados semelhantes 

aos apresentados neste estudo.  Concluíram que houve uma redução 

significante e clinicamente relevante da dor pós-operatória sendo a TENS 

efetiva como terapia adjunta analgésica neste procedimento. 

HAMZA et al. (1999) obtiveram resultados significantes ao comparar 

quatro grupos de pacientes submetidas à cirurgia de abdome inferior 

(histerectomia ou mioméctomia) que receberam além da morfina em analgesia 

controlada pelo paciente - PCA, TENS de alta ou baixa frequência, frequências 

alternadas ou placebo. O grupo que apresentou maior alívio de dor foi o que 

recebeu estimulação elétrica com frequências alternadas entendendo-se que o 

efeito da morfina foi potencializado com as estimulações de alta e baixa 
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frequência por ativar mecanismos neurofisiológicos diferentes e ao mesmo 

tempo. Embora seja um protocolo analgésico diferente, no presente estudo 

foram detectadas diferenças semelhantes.  

Sabe-se que o efeito analgésico da estimulação além de causar uma 

sinapse excitatória nas fibras aferentes (Aβ) inibindo os neurônios de segunda 

ordem no corno dorsal, ativando receptores GABA e evitando que os impulsos 

de dor sejam transportados por de fibras nociceptivas (GARRISON & 

FOREMAN, 1996), também ativa receptores opioides δ na substância cinzenta 

periaquedutal (PAG), na medula ventromedial rostral (RVM) e no corno dorsal 

da medula espinal com redução da liberação de glutamato (SLUKA et al., 

1999, KALRA, URBAN, SLUKA, 2000).  

Além disso, estudos em modelos experimentais verificaram que a TENS 

além de ativar receptores opioides também ativa receptores muscarínicos 

(RADHAKRISHNAN & SLUKA, 2003;  SLUKA et al, 1999) na medula 

espinal (KING et al., 2005). 

A morfina administrada sistemicamente inibe fibras tipo C atividade 

enquanto atividades evocadas pelas fibras Aβ ficam inalteradas (BRENNUM et 

al.,1993). Exerce sua atividade agonista primariamente nos receptores opioides 

µ (PRICE et al., 1985). Se ela for ofertada com doses maiores, acima de 

3mg/kg pode ativar receptores opioides δ(CATHELINE, LE GUEN, BESSON, 

1999). Já no presente estudo foi utilizada dose de 0,1mg/kg de morfina para 

uma combinação adequada com a TENS de alta frequência.   

Assim, doses mais baixas de morfina agindo apenas através de 

receptores μ-opioides, em combinação com TENS de alta frequência que ativa 

receptores opioides δ pode resultar em aumento do efeito analgésico (SLUKA, 

2000), conforme foi observado no presente estudo. Ademais, sugere-se que 

desta forma possa haver diminuição de efeitos colaterais da morfina 

relacionados à dose (SLUKA, 2000). E ainda, os efeitos combinados dos 
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opioides sistêmicos e da TENS podem levar a ativação de receptores opióides 

periféricos em combinação com receptores opióides centrais, ativação de 

receptores opioides da medula espinal em combinação com receptores opioides 

supraespinais, ou apenas ativação de receptores opioides espinais (SLUKA, 

2000).  

LÉONARD, CLOUTIER, MARCHAND (2011) verificaram que há 

tolerância cruzada em seres humanos quando administrado opioides e TENS de 

baixa frequência simultaneamente, confirmando resultados de estudos 

experimentais em ratos. Entretanto, isso não foi observado quando aplicado a 

TENS de alta frequência, sendo ela efetiva na redução da dor quando associada 

aos opioides. Entretanto, apesar da TENS como terapia adjunta ter sido efetiva, 

a tolerância não foi observada no presente estudo, pois houve apenas uma 

aplicação de TENS. 

Como neste estudo, outras pesquisas obtiveram resultados significantes 

quanto ao alívio da dor pós-operatória e a diminuição de requisição analgésica, 

no entanto associando a TENS de alta frequência com dipirona (DESANTANA 

et al., 2008; DESANTANA et al., 2009; PITANGUI et al., 2012).  

Em revisão sistemática Cochrane, evidenciaram que a administração da 

dose de um grama de dipirona é efetiva para dor pós-operatória, com alivio 

maior que 50%, por mais de quatro horas, para o tratamento de dor pós-

operatória moderada ou intensa (SHENNA et al., 2001). Entretanto, no 

presente estudo a dose única de um grama de dipirona associada à dose de 

0,1mg/kg de morfina não foi efetiva no pós-operatório de lipoaspiração, tendo 

redução média de dois pontos na EVA (de 6 para 4) redução da dor de 34,95% 

(grupo TENS placebo), e mantendo a dor na classificação “moderada”. Além 

disso, após seis horas da intervenção 95% da casuística apresentou dor 

moderada (4) mensurada pela EVA. 
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A adição de analgésicos não opioides ao tratamento com opioides tem 

sido analisada com objetivo de melhorar a qualidade da analgesia sugerindo 

que possam ser minimizadas diferenças entre a eficácia e os efeitos adversos 

dos tratamentos analgésicos (AGUIRRE-BAÑUELOS & GRANADOS-SOTO 

1999; HAMZA et al.,1999; BJORDAL et al., 2003). Entretanto, HUDCOVA 

et al. (2006) em uma revisão sistemática Cochrane não puderam afirmar essa 

evidência concluindo apenas que a morfina em PCA é mais efetiva que a 

morfina administrada  em horários específicos e mais efetiva que anti-

inflamatórios e análgésicos não opioides quando administrados um ou outro. 

Contudo, a combinação analgésica de uma dose de morfina, dipirona e TENS 

no presente estudo induziu um efeito analgésico maior e menor efeitos 

adversos do que no grupo que recebeu fármacos.  

Em relação aos desfechos secundários avaliados através do questionário 

de dor Br-MPQ, o relato da diminuição da percepção da dor captada pelo 

domínio PRI foi de aproximadamente 74% no grupo que recebeu a TENS ativa, 

tendo uma variação média de 28 pontos, o que satisfaz a hipótese que a 

estimulação elétrica traz uma melhora substancial da intensidade da dor, como 

também observada no estudo de SMITH et al. (1986).  

Quanto às palavras que melhor representam a intensidade da dor, de 

acordo com GAGLIESE & MELZACK, (2003) são aquelas que foram 

selecionadas por, pelo menos, 33% dos pacientes. Assim, após a intervenção a 

subclasse mais escolhida foi a “Sensitivo” em ambos os grupos, entretanto 

quando comparadas as diferenças nas variações das subclasses, foi significante 

a categoria “Sensitivo” quando comparada com a “Mista” (p=0,003; tamanho 

do efeito=0,45) no grupo TENS ativo, diferente do estudo de DeSANTANA et 

al. (2009), que foram as subclasses “Sensitivo” e “Afetiva”. 

Cada subclasse possui categorias formadas por um conjunto de palavras 

e expressões que discriminam aspectos sensoriais da experiência dolorosa, 



63 

 

permitindo que os pacientes sinalizem suas impressões físicas sobre a dor.  As 

palavras que melhor caracterizaram a dor pós-operatória antes da intervenção 

no grupo TENS ativo foram: “latejante” (temporal), “que irradia” (espacial), 

“como uma pontada de faca” (pressão num ponto), “que corta como uma 

navalha” (incisão), “como uma mordida” (compressão), “que repuxa” (tração), 

“que queima como fogo” (calor), “ardida” (vivacidade), “como um 

machucado” (sensitivo geral). E após a intervenção: “que vai e vem” 

(temporal), “que salta aqui e ali” (espacial), 

“pica como uma agulhada” (pressão num ponto), “que repuxa” (tração), “que 

coça” (vivacidade), “amortecida” (surdez), “sensível” (sensitivo geral).  

As palavras escolhidas após a intervenção com TENS relatavam a  dor 

reduzida tanto em aspectos sensoriais, como emocionais e psicológicos. Assim, 

como demonstrado no estudo de LÉONARD, CLOUTIER, MARCHAND 

(2011) a TENS pode reduzir tanto o componente sensitivo-discriminativo 

quanto o motivacional-afetivo da dor.  

Embora o Br-MPQ tenha algumas limitações, tais como diferenças na 

língua e mais descritores na categoria sensitivo do que nas outras,  este 

questionário é uma ferramenta sensível para medir o efeito analgésico de 

tratamentos farmacológicos associados à TENS (GAGLIESE & MELZACK, 

2003). O Br-MPQ forneceu-nos informações quantitativas e qualitativas sobre 

a experiência da dor, envolvendo aspectos psicológicos e emocionais. 

Mesmo que, não rotineiramente ocorra a variação no número de palavras 

escolhidas - NWC (68 palavras) devido a uma tendência a selecionar um 

descritor na mesma categoria com um índice de menor dor, neste estudo houve 

uma variação de 16 palavras escolhidas no grupo que recebeu a TENS ativa 

provavelmente porque as pacientes estavam com um incomodo tão mínimo que 

poucas palavras o descreviam. Porém no grupo TENS placebo, que recebeu 

simulação da estimulação, não houve variação significante, embora a 
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intensidade da dor tenha diminuido. Estes resultados conflituam tanto com 

estudo de DeSANTANA et al. (2009) que usaram dipirona e anti-inflamatório 

não esteroide para analgesia, como PITANGUI et al. (2012), que usaram 

apenas dipirona. Apesar do alivio significante da dor não obtiveram variação 

no domínio NWC. 

Neste questionário Br-MPQ há um diferencial das outras versões por 

adicionar mais um domínio PPI que avalia a intensidade da dor “em geral” 

como a escala verbal de dor (EVD). De acordo com os resultados, houve maior 

variação do escore (1-5) no grupo que recebeu a TENS ativa, de forma que 

reduziu a intensidade da dor, sendo clinicamente relevante, demonstradas pelas 

palavras que qualificavam a pontuação: de (5) “insuportável” para (2) 

“moderada” e de (4)“violenta” para (2)“fraca”. 

Conforme as pacientes responderam o domínio PPI, outras perguntas 

anexas a ele constam no questionário em relação à percepção da dor em 

movimento, mas não pontuam, são apenas descritivas: “o que faz sua dor 

aumentar?”, “o que faz sua dor diminuir?”. Todas as pacientes dos dois grupos 

responderam que a dor aumentava quando elas se movimentavam no leito, por 

exemplo, na mudança de decúbito, e diminuía conforme ficavam estáticas. No 

entanto, a dor não foi quantificada, pois não era desfecho deste estudo avaliar a 

dor em movimento.  

Pode-se observar durante as 24horas de internação que, o grupo TENS 

ativo nos períodos seis, 12 e 24horas de pós-operatório manteve escores da 

EVA entre um e zero. Já o grupo TENS placebo manteve escores da EVA entre 

quatro e dois, o que sugere que a TENS como terapia adjunta, mesmo com uma 

única aplicação, tenha promovido maior tempo de  analgesia e efetividade do 

que apenas medicamentos analgésicos. 

Os resultados deste estudo, de acordo com a redução da dor, mostraram 

uma diminuição no consumo de analgésicos com significância no grupo que 
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recebeu a TENS, sendo um achado comum em estudos que avaliaram esta 

efetividade em dor pós-operatória como concluiu BJORDAL, JOHNSON, 

LJUNGGREEN, (2003) em uma revisão sistemática. Além disso, o grupo que 

recebeu a TENS não apresentou efeitos adversos tais como náuseas, tonturas, 

prurido, sedação, vômitos e complicações respiratórias que poderiam ocorrer 

principalmente por efeitos colaterais aos medicamentos analgésicos. 

HAMZA et al. (1999) avaliaram a crença da eficácia da intervenção com 

cerca de 80% dos pacientes dos grupos ativos acreditando que a TENS reduz a 

dor, em comparação com apenas 24% do grupo controle que não recebeu 

estimulação. Isso afirma a hipótese que há um aumento da satisfação com o 

tratamento no grupo ativo, como observado no presente estudo, cerca de 95% 

no grupo TENS ativo e 38% no grupo TENS placebo. Porém, há necessidade de 

um placebo adequado para avaliar a efetividade de TENS, como sugere 

RAKEL et al. (2010). 

Segundo ZUBIETA et al. (2005) efeitos placebo como alterações 

fisiológicas ou psicológicas positivas, associadas com a administração de 

substâncias ou procedimentos inertes, pode tanto melhorar como obscurecer os 

efeitos de intervenções terapêuticas. Também confirmam que a ativação de 

sistemas opioidérgicos, principalmente receptores opioides µ, está associada à 

mediação de efeito placebo na expectativa da analgesia. Embora, no presente 

estudo não tenha sido usado o placebo transiente de RAKEL et al. (2010), 

detectou-se diferença significante nas subclasses do Br-MQP “sensitivo” e 

“afetiva” do grupo controle.  

Segundo WALSH et al. (2009),  há poucos estudos com qualidade 

metodológica que avaliem a efetividade da TENS no alívio da dor  pós-

operatória.  Portanto, com este ensaio clínico randomizado, sugere-se que a 

TENS possa ser usada como uma terapia adjunta analgésica após cirurgia de 

lipoaspiração. A administração da TENS de alta frequência em combinação 
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com morfina e dipirona promoveu analgesia como um sistema multimodal 

analgésico. Assim levou a uma diminuição significante da intensidade da dor 

pós-operatória, menor consumo de analgésicos além de diminuição de efeitos 

secundários relacionados com analgesia farmacológica. De acordo com os 

resultados obtidos no presente estudo, não houve complicações e efeitos 

adversos no grupo TENS ativo quando comparados ao grupo TENS placebo, 

fazendo da estimulação elétrica um procedimento terapêutico seguro e efetivo.  

Todavia, a intensidade de dor apenas foi avaliada no tempo restrito ao 

periodo de 24h de internação após a cirurgia das pacientes, devido ao protocolo 

de pequenas cirurgias da Universidade Federal de São Paulo. Como 

perspectivas deste estudo sugere-se avaliar o tempo de duração do efeito 

analgésico e a intensidade da dor durante movimentação do paciente, 

realizando avaliações funcionais como, por exemplo, levantar, caminhar e 

sentar utilizando o teste Time Up and Go. 
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7. Conclusão 

 

 

 

 

A estimulação nervosa transcutânea (TENS) foi efetiva 

como terapia adjunta na redução da dor pós-operatória 

imediata  de lipoaspiração.  
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Abstract 

 

Introduction: liposuction and fat grafting are usual techniques on plastic 

surgery. However, the immediate postoperative liposuction can be painful 

and requires analgesia. Transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS) 

is an effective adjunct analgesic therapy for postoperative pain on 

abdominal, thoracic, and gynecological surgeries. However, according to 

the literature, no studies have evaluated the effectiveness of TENS for 

postoperative pain liposuction. Objective: To evaluate the effectiveness of 

TENS as adjunctive therapy in reducing the intensity of postoperative pain 

liposuction. Methods: This study is a randomized, placebo-controlled, 

double blind clinical trial comparing analgesia with active TENS or placebo 

TENS stimulation in 42 patients in the postoperative period of liposuction 

that were randomly allocated to two intervention groups. All subjects 

received 0.1 mg/kg of morphine and dipyrone 1g immediately after surgery. 

Stimulation was applied again two hours after liposuction. The primary 

outcome was: pain intensity, reduction of at least two points on the visual 

analogue scale (VAS) after the intervention. Secondary outcomes were: the 

need for analgesics during the first 24 hours, the number of withdrawals due 

to adverse effects of TENS and types of adverse events, quality of pain, 

success and satisfaction with treatment. Results: Forty- two subjects 

completed the study and eight subjects were excluded before randomization. 

Both groups had a reduction of at least two points on the VAS. There was a 

significant difference (p<0.001, effect size 0.92) in the active TENS group 

compared to placebo TENS group. The placebo TENS group had higher use 

of analgesics (p<0.001). There were no withdrawals and no adverse effects 

were observed in the active TENS group, 33.3% of the placebo TENS group 

reported drowsiness and nausea. Quality of pain, assessed by McGill 

questionnaire Brazilian version, showed significant differences (p<0.001) in 

the active TENS group, in addition obtaining successful treatment and 

reporting satisfaction after intervention. Conclusion: TENS is effective as 

adjunctive therapy in reducing postoperative pain liposuction. 
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PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA INSTITUCIONAL 
 
Ref: Projeto de pesquisa intitulado: “Estimulação eletrica nervosa transcutânea no controle da dor 
após 
lipoaspiração”. 
CARACTERÍSTICA PRINCIPAL DO ESTUDO: Intervenção terapêutica. 
RISCOS ADICIONAIS PARA O PACIENTE: Risco mínimo, sem procedimento invasivo. 
OBJETIVOS: Avaliar o efeito da estimulação elétrica nervosa transcutãnea (TENS) no controle da dor 
após 
lipoaspiração de dorso e flancos.. 
RESUMO: Farão parte do estudo 100 sujeitos do sexo feminino em pós-operatório de lipoaspiração que 
serão 
distribuídos em 4 grupos de tratametno com 25 sujeitos em cada grupo. Os sujeitos serão selecionados 
através de 
uma entrevista de triagem que consta de anamnese e exame físico realizada no ambulatório de Cirurgia 
Plástica da 
UNIFESP. Serão incluídas no estudo pacietnes do sexo feminino, com idade entre 18 e 40 anos, 
saudáveis, com IMC 
menor que 25, submetidas á cirurgia de lipoaspiração de dorso e flancos, apresentando dor pós-
operatória 
considerada leve à moderada pela Escala Visual Analógica. Os sujeitos serão avaliados no pós-
operatório da 
lipoaspiração, duas e quatro horas após a cirurgia antes e depois do tratamento através dos instrumentos 
Escala 
Visual Analógica e o Questionário McGill de Dor versão brasileira. O grupo 1 receberá estimulação 
elétrica nervosa 
transcutânea (TENS) com frequência de 100 Hz e intensidade sensorial causando parestesia forte, 
porém 
confortável, sem contração muscular e analgesia farmacológica. O grupo 2 receberá estimulação elétrica 
nervosa 
transcutânea com frequência de 2 Hz e intensidade sensorial causando parestesia forte, porém 
confortável, de 
tolerãncia máxima sem contração muscular e analgesia farmacológica. O grupo 3 será considerado grupo 
placebo, 
pois receberá estimulação elétrica nervosa transcutânea modificado por 42 segundos no limiar sensorial 
com 
frequência de 100 Hz e um tempo de ciclo de 5 segundos e analgesia farmacológica. 
Imperceptivelmente, a 
intensidade do gurpo 3 será diminuida até 0mA. O grupo 4 receberá nenhum tipo de corrente, apenas 
analgesia 
farmacológica, constituindo o grupo controle.. 
FUNDAMENTOS E RACIONAL: Não há estudos na literatura que avaliem os efietos da estimulação 
elétrica nervosa 
transcutânea (TENS) após lipoaspiração, sendo a dor pós-operatória neste procedimento cirúrgico, um 
fator 
Rua Botucatu, 572 - 1º andar – conj. 14 - CEP 04023-062 - São Paulo / Brasil 

Tel.: (011) 5571-1062 - 5539.7162 

2 
importante e que precisa ser analisado e tratado com recursos acessíveis sem efeitos adversos como a 
estimulação 
elétrica nervosa transcutânea. 
MATERIAL E MÉTODO: Estão descritos os procedimentos do estudo.. 
TCLE: Apresentado adequadamente. 
DETALHAMENTO FINANCEIRO: Sem financiamento externo - R$ 60,00. 
CRONOGRAMA: 24 meses. 
OBJETIVO ACADÊMICO: Não envolve obtenção de título. 
ENTREGA DE RELATÓRIOS PARCIAIS AO CEP PREVISTOS PARA: 26/09/11 e 25/09/12. 
O Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de São Paulo/Hospital São Paulo ANALISOU e 
APROVOU 
o projeto de pesquisa referenciado. 
1. Comunicar toda e qualquer alteração do projeto e termo de consentimento livre e esclarecido. Nestas 
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circunstâncias a inclusão de pacientes deve ser temporariamente interrompida até a resposta do Comitê, 
após 
análise das mudanças propostas. 
2. Comunicar imediatamente ao Comitê qualquer evento adverso ocorrido durante o desenvolvimento do 
estudo. 
3. Os dados individuais de todas as etapas da pesquisa devem ser mantidos em local seguro por 5 anos 
para 
possível auditoria dos órgãos competentes. 
 
 
Atenciosamente, 
Prof. Dr. José Osmar Medina Pestana 
Coordenador do Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal de São Paulo/ Hospital São Paulo 
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REGISTRO REBEC 
RBR-8ftzft 

Estimulação Elétrica Nervosa Transcutânea no controle da dor 
após Lipoaspiração 

Data de registro: 1 de Abril de 2012 às 20:45  

Last Update: 18 de Set. de 2013 às 18:23 

Tipo do estudo: 

Intervenções 

Título científico: 

PT-BR 

Estimulação Elétrica Nervosa Transcutânea no controle da dor após Lipoaspiração 

EN 

Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation for pain control after Liposuction 

Identificação do ensaio 

 Número do UTN: U1111-1129-6593 

 Título público: 

PT-BR 

Estimulação elétrica no controle da dor pós-operatória de lipoaspiração. 

EN 

Electrical Stimulation for postoperative pain control after liposuction sugery. 
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 Acrônimo científico: 

 Acrônimo público: 

 Identificadores secundários: 

o 1251/10 

Órgão emissor: CEP UNIFESP - Comite de ética e pesquisa da Universidade Federal de São Paulo 

Patrocinadores 

 Patrocinador primário:  

 Patrocinadores secundários: 

o Instituição: 

 Fontes de apoio financeiro ou material: 

o Instituição:  

Condições de saúde 

 Condições de saúde ou problemas: 

PT-BR 

Dor pós-operatória 

EN 

Postoperative pain 

 Descritores gerais para as condições de saúde: 

PT-BR 

C23: Condições patológicas, sinais e sintomas 
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ES 

C23: Condiciones patológicas, signos y síntomas 

EN 

C23: Pathological conditions, signs and symptoms 

 Descritores específicos para as condições de saúde: 

PT-BR 

C10.597.617: Dor 

ES 

C10.597.617: Dolor 

EN 

C10.597.617: Pain 

Intervenções 

 Categorias das intervenções 

o Drug 

o Procedure/surgery 

o Other 
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 Intervenções: 

PT-BR 

Grupo 1 composto por 21 sujeitos recebeu analgesia farmacológica (Morfina 0,1mg/kg + Dipirona 

Sódica - 1g) antes da intervenção. Duas horas depois recebeu estimulação elétrica nervosa 

transcutânea (TENS) com frequência de 100Hz, duração de pulso de 100us e intensidade sensorial 

causando parestesia forte, porém confortável, sem contração muscular. O aparelho de TENS 

permaneceu ligado durante 30 minutos, porém sem emissão de corrente elétrica pelos eletrodos. O 

grupo 2 composto por 21 sujeitos também recebeu analgesia farmacológica (Morfina 0,1mg/kg + 

Dipirona Sódica - 1g) antes da intervenção. Duas horas depois recebeu  simulação de estimulação 

elétrica nervosa transcutânea por 30min. 

EN 

Group 1  21 subjetcs received pharmacological analgesia (morphine 0,1mg/kg + Dipirone Sodium - 1g) 

before intervention. Two hours later received  transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS) with a 

frequency of 100Hz, 100us pulse duration and intensity of sensory paresthesia causing strong but 

comfortable without muscle contraction. The apparatus TENS has been on for 30 minutes, but without 

emission electric current through the electrodes. Group 2 consisted of 21 subjetcs received 

pharmacological analgesia (morphine + 0,1mg/kg Dipirone Sodium - 1g) before intervention. Two hours 

later received  simulation of transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS) during 30 minutes.  

Descritores para as intervenções: 

PT-BR 

E03: Anestesia e Analgesia 

ES 

E03: Anestesia y Analgesia 
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PT-BR 

E02.342.800: Estimulação Elétrica Nervosa Transcutânea 

ES 

E02.342.800: Estimulación Eléctrica Transcutánea del Nervio 

PT-BR 

D03.132.577.249.547: Morfina 

ES 

D03.132.577.249.547: Morfina 

PT-BR 

D03.383.129.539.850.077.150: Dipirona 

ES 

D03.383.129.539.850.077.150: Dipirona 

Recrutamento 

 Situação de recrutamento: Recruitment completed 

 País de recrutamento 
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o Brazil 

 Data prevista do primeiro recrutamento: 2010-10-04 

 Data prevista do último recrutamento: 2012-09-13 

Tamanho da amostra 

alvo: 

Gênero para 

inclusão: 

Idade mínima para 

inclusão: 

Idade máxima para 

inclusão: 

50 F 18 Y 40 Y 

 Critérios de inclusão: 

PT-BR 

Foram incluídas no estudo pacientes do gênero feminino, com idade entre 18 e 40 anos, saudáveis, 

com Índice de Massa Corpórea menor que 24,9, submetidas à cirurgia de lipoaspiração de abdome, 

dorso e flancos. 

EN 

The study included female patients, aged between 18 and 40 years old, healthy, with a body mass 

index less than 24.9, underwent liposuction of the abdomen, back and flanks. 

 Critérios de exclusão: 

PT-BR 

Excluídas do estudo sujeitos que fizeram uso de álcool, fumo e drogas, com doenças sistêmicas, 

mesmo que controladas com medicação, com presença de lombalgia a mais de 6 meses e uso prévio 

de estimulação elétrica nervosa transcutânea (TENS).  
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EN 

We excluded in the study subjects who used alcohol, smoking and drugs, systemic diseases, even if 

controlled by medication, with the presence of low back pain for more than 6 months and prior use of 

transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS).  

Tipo do estudo 

 Desenho do estudo: 

PT-BR 

Ensaio clinico terapêutico, randomizado, controlado, paralelo, duplo-cego, dois braços, fase 4. 

EN 

Randomized clinical trial,controlled, parallel, duble blinded, two-braces,phase four. 

  

Programa de 

acesso expandido 

Enfoque 

do estudo 

Desenho da 

intervenção 

Número 

de braços 

Tipo de 

mascaramento 

Tipo de 

alocação 

Fase do 

estudo 

False Treatment Parallel 2 Double-blind Randomized-

controlled 

4 

Desfechos 

 Desfechos primários: 

PT-BR 

Relato de alivio de dor logo após a intervenção e notificação de reações adversas 
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EN 

Reported pain relief immediately after the intervention and reporting of adverse reactions 

 Desfechos secundários: 

PT-BR 

Dados obtidos pelo questionário de dor McGill - versão brasileira para avaliar aspectos psicológicos da 

dor evidenciou maior intensidade da dor percebida antes da intervenção, na dimensão da avaliação 

subjetiva formada por palavras "angustiante - miserável - inagüentáve" que refletem a importância e a 

urgência da situação, o espaço que a dor ocupa na auto-percepção sensorial e emocional subjetiva de 

um indivíduo, levando em conta fenômenos cognitivos de antecipação, memória, atenção e 

experiência anterior. Os dados mostram que a dor após lipoaspiração é importante necessitando de 

intervenção. Após a intervenção o grupo 1 obteve redução significante da dor traduzida por palavras 

"leve ou incômoda" seguida de "suportável" sem requisição extra de anlagésicos, já o grupo 2 não teve 

a mesma redução da dor permanecendo com dor "angustiante" requisitando mais analgesia. 

EN 

Data obtained by the McGill Pain Questionnaire - Brazilian version to assess psychological aspects of 

pain showed greater intensity of perceived pain before the intervention, the dimension of subjective 

words formed by "distressing - miserable - unbearable" that reflect the importance and urgency of the 

situation, the space that occupies the pain in self-perception sensory and emotional opinion of an 

individual, taking into account cognitive phenomena of anticipation, memory, attention and previous 

experience. The data show that pain after liposuction is important requiring intervention. After the 

intervention group 1 had significant reduction of pain translated words "light or uncomfortable" followed 

by "bearable" request without extra anlagésicos, since group 2 had the same pain reduction remained 

in pain "agonizing" over ordering analgesia . 

Contatos 
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 Contatos para informação sobre os centros de pesquisa 

o Nome completo: Lydia Masako Ferreira 

o  

 Endereço: Rua Napoleão de Barros, 720 - 4 andar - Cirurgia Plástica - Vila 

Clementino 

 Cidade: São Paulo / Brazil 

 CEP: 04023-061 

o Fone: (11) 55764118 

o E-mail: lydiamferreira@gmail.com 

o Filiação: Universidade Federal de São Paulo 

  

Links adicionais: 

 Download no formato ICTRP 

 Download no formato XML OpenTrials 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.ensaiosclinicos.gov.br/rg/RBR-8ftzft/v1/xml/ictrp/
http://www.ensaiosclinicos.gov.br/rg/RBR-8ftzft/v1/xml/opentrials/
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Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

ESTIMULAÇÃO ELETRICA NERVOSA TRANSCUTÂNEA NO CONTROLE DA DOR APÓS 

LIPOASPIRAÇÃO 

 

            Essas informações estão sendo fornecidas para sua participação voluntária neste estudo, que visa avaliar 

o efeito da estimulação elétrica nervosa transcutânea (TENS) no controle da dor após lipoaspiração de dorso e 

flancos. 

 Os pacientes selecionados de acordo com os critérios de inclusão do estudo serão aleatorizados e 

alocados em dois grupos de tratamento sendo que um grupo receberá TENS e analgesia com morfina1mg/kg e 

dipirona 1g e outro grupo receberá analgesia com morfina1mg/kg e dipirona 1g e simulação de TENS. O 

paciente poderá ser incluído em qualquer um destes grupos de acordo com a aleatorização do estudo.  

Durante o pós-operatório imediato será avaliada a dor pós-operatória duas após a lipoaspiração, antes 

e depois da intervenção através de questionário McGill-versão brasileira e Escala Analógica Visual de Dor.   

Durante a estimulação pode haver leve desconforto da corrente elétrica que será ajustada 

imediatamente após requisição do paciente para seu melhor conforto. 

Esta estimulação trás analgesia sendo um procedimento não invasivo, sem reações adversas, eficaz e 

seguro. 

O paciente está ciente que poderá desistir em qualquer etapa do estudo, tendo acesso aos profissionais. 

O principal investigador deste estudo é a Dra Milla Pompilio da Silva que pode ser encontrada no 

endereço Universidade Federal de São Paulo, Departamento de Cirurgia. Rua Napoleão de Barros 715 4 andar 

- Vila Clementino - 04024-002 - Sao Paulo, SP – Brasil. Telefone: (011) 55764118 Fax: (011) 55716579. Se 

você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética 

em Pesquisa (CEP) – Rua Botucatu, 572 – 1º andar – cj14, TEl: 5571-1062, FAX: 5539-7162 – E-mail: 

cepunifesp@unifesp.br. 

             É garantida a liberdade da retirada de consentimento a qualquer momento e deixar de participar do 

estudo, sem qualquer prejuízo à continuidade de seu tratamento na Instituição; 

              As informações obtidas serão analisadas em conjunto com as de outros voluntários, não sendo 

divulgada a identificação de nenhum paciente. 

Tem direito de ser mantido atualizado sobre os resultados parciais das pesquisas, quando em estudos 

abertos, ou de resultados que sejam do conhecimento dos pesquisadores. 

             Despesas e compensações: não há despesas pessoais para o participante em qualquer fase do estudo, 

incluindo exames e consultas. Também não há compensação financeira relacionada à sua participação. Se 

existir qualquer despesa adicional, ela será absorvida pelo orçamento da pesquisa. 

             Em caso de dano pessoal, diretamente causado pelos procedimentos ou tratamentos propostos neste 

estudo (nexo causal comprovado), o participante tem direito a tratamento médico na Instituição, bem como às 

indenizações legalmente estabelecidas.              

  É de compromisso do pesquisador de utilizar os dados e o material coletado somente para esta 

pesquisa. Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que foram lidas 

para mim. Eu discuti com a Dra Milla Pompilio da Silva sobre a minha decisão em participar nesse estudo. 

Ficaram claros quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e 

riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que minha 

participação é isenta de despesas e que tenho garantia do acesso a tratamento hospitalar quando necessário. 

Concordo voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o meu consentimento a qualquer 

momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa 

ter adquirido, ou no meu atendimento neste Serviço. Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o 

Consentimento Livre e Esclarecido deste paciente ou representante legal para a participação neste estudo. 

Assinatura do paciente/representante legal                                                      Data         /       /        

  

Assinatura do responsável pelo estudo                                                      Data         /       /        
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Tamanho do efeito (Effect Size) 

As tabelas 8 a 11 apresentam o tamanho do efeito (r) associado aos testes de 

Mann-Whitney e Wilcoxon. Segundo Cohen
6
, valores até 0,2 apontam um efeito 

pequeno; até 0,5 efeito moderado; e superiores a 0,8, um efeito grande. Os 

valores de r devem ser analisados em valores absolutos. 

 

Tabela 8 – “Effect Size” dos testes de Mann-Whitney para a comparação dos 

escores entre os grupos TENS placebo e TENS ativo: 
 
 U z p R 

EVA - avaliação 1 190,50 -1,06 0,291 -0,16 

EVA - avaliação 2 0,50 -5,99 <0,001 -0,92 

EVA - Diferença entre avaliações 1,00 -5,98 <0,001 -0,92 

Escore Total de McGill - avaliação 1 210,00 -0,27 0,791 -0,04 

Escore Total de McGill - avaliação 2 0,00 -5,56 <0,001 -0,86 

Escore Total de McGill - Diferença entre avaliações 2,00 -5,50 <0,001 -0,85 

PRI-Índice de Avaliação de dor - avaliação 1 213,00 -0,19 0,849 -0,03 

PRI-Índice de Avaliação de dor - avaliação 2 0,00 -5,57 <0,001 -0,86 

PRI -  Diferença entre avaliações 2,00 -5,51 <0,001 -0,85 

NWC-Número de palavras escolhidas - avaliação 1 201,50 -0,58 0,565 -0,09 

NWC-Número de palavras escolhidas - avaliação 2 0,00 -5,64 <0,001 -0,87 

NWC - Diferença entre avaliações 0,00 -5,64 <0,001 -0,87 

PPI-Intensidade de dor presente - avaliação 1 214,00 -0,18 0,860 -0,03 

PPI-Intensidade de dor presente - avaliação 2 21,00 -5,82 <0,001 -0,90 

PPI - Diferença entre avaliações 87,00 -3,59 <0,001 -0,55 

Sensorial - avaliação 1 219,50 -0,03 0,979 0,00 

Sensorial - avaliação 2 0,00 -5,58 <0,001 -0,86 

Sensorial - Diferença entre avaliações 1,50 -5,54 <0,001 -0,86 

Afetivo - avaliação 1 212,00 -0,22 0,828 -0,03 

Afetivo - avaliação 2 0,00 -5,65 <0,001 -0,87 

Afetivo -Diferença entre avaliações 20,00 -5,11 <0,001 -0,79 

Avaliação Subjetiva - avaliação 1 189,00 -0,84 0,400 -0,13 

Avaliação Subjetiva - avaliação 2 36,00 -5,22 <0,001 -0,81 

Avaliação Subjetiva- Diferença entre avaliações 143,00 -2,02 0,043 -0,31 

Misto - avaliação 1 167,50 -1,39 0,166 -0,21 

Misto - avaliação 2 14,00 -5,34 <0,001 -0,82 

Misto- Diferença entre avaliações 47,00 -4,42 <0,001 -0,68 
U-Estatística de Mann-Whitney 

z-z-escore associado ao teste de Mann-Whitney 
p-nível descritivo do teste de Mann-Whitney 
r – tamanho do efeito 

 

                                       
6
 Cohen J (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences. L. Erlbaum Associates Hillsdale, N.J. 
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Tabela 9 – “Effect Size”  dos testes de Wilcoxon para a comparação  

dos escores entre as duas avaliações, segundo os grupos TENS placebo  

e TENS ativo. 

  z p R 

TENS placebo       

EVA  -4,41 <0,001 -0,68 

Escore Total de McGill -4,023 <0,001 -0,62 

Índice de Avaliação de dor  -4,030 <0,001 -0,62 

Número de palavras escolhidas  -2,97 0,003 -0,46 

Intensidade de dor presente  -3,49 <0,001 -0,54 

Sensorial  -3,21 0,001 -0,50 

Afetivo  -2,84 0,005 -0,44 

Avaliação Subjetiva  -3,00 0,003 -0,46 

Misto - avaliação 2  -3,68 <0,001 -0,57 

TENS ativo       

EVA  -4,24 <0,001 -0,65 

Escore Total de McGill -4,02 <0,001 -0,62 

Índice de Avaliação de dor  -4,02 <0,001 -0,62 

Número de palavras escolhidas  -4,04 <0,001 -0,62 

Intensidade de dor presente  -4,08 <0,001 -0,63 

Sensorial  -4,02 <0,001 -0,62 

Afetivo  -4,02 <0,001 -0,62 

Avaliação Subjetiva  -3,78 <0,001 -0,58 

Misto - avaliação 2  -3,94 <0,001 -0,61 

z-z-escore associado ao teste de Wilcoxon 

p-nível descritivo do teste de Wilcoxon 

r – tamanho do efeito 
 

Tabela 10 – “Effect size”  dos testes de Mann-Whitney para a comparação dos 

escores entre os grupos TENS placebo e TENS ativo 
 
 U z p r 

Sensorial - avaliação 1 219,50 -0,026 0,979 0,00 

Sensorial - avaliação 2 0,00 -5,579 <0,001 -0,86 

Sensorial - Diferença entre avaliações 1,50 -5,542 <0,001 -0,86 

Afetivo - avaliação 1 212,00 -0,217 0,828 -0,03 

Afetivo - avaliação 2 0,00 -5,650 <0,001 -0,87 

Afetivo -Diferença entre avaliações 20,00 -5,112 <0,001 -0,79 

Avaliação Subjetiva - avaliação 1 189,00 -0,841 0,400 -0,13 

Avaliação Subjetiva - avaliação 2 36,00 -5,221 <0,001 -0,81 

Avaliação Subjetiva- Diferença entre 

avaliações 

143,00 -2,022 0,043 

-0,31 

Misto - avaliação 1 167,50 -1,385 0,166 -0,21 

Misto - avaliação 2 14,00 -5,339 <0,001 -0,82 

Misto- Diferença entre avaliações 47,00 -4,417 <0,001 -0,68 

U-Estatística de Mann-Whitney 
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z-z-escore associado ao teste de Mann-Whitney 

p-nível descritivo do teste de Mann-Whitney 

r – tamanho do efeito 
 

Tabela 11 – “Effect size”  dos testes de Wilcoxon
1
 para a comparação  

da variação dos escores por tipo, segundo os grupos grupos TENS  

placebo e TENS ativo. 

  z p r 

TENS placebo       

Variação do escore Afetivo x Variação do escore Sensorial -0,04 0,968 -0,01 

Variação do escore Sensorial x Variação do escore 

Avaliação Subjetiva 

-2,51 0,012 

-0,39 

Variação do escore Misto x Variação do escore Sensorial -1,90 0,057 -0,29 

Variação do escore Afetivo x Variação do Avaliação 

Subjetiva 

-2,65 0,008 

-0,41 

Variação do escore Misto x Variação do escore Avaliação 

Sensorial 

-2,04 0,041 

-0,32 

Variação do escore Misto x Variação do escore Afetivo -1,99 0,047 -0,31 

TENS ativo       

Variação do escore Afetivo x Variação do escore Sensorial -1,39 0,164 -0,22 

Variação do escore Sensorial x Variação do escore 

Avaliação Subjetiva 

-0,03 0,972 

-0,01 

Variação do escore Misto x Variação do escore Sensorial -2,94 0,003 -0,45 

Variação do escore Afetivo x Variação do Avaliação 

Subjetiva 

-0,84 0,402 

-0,13 

Variação do escore Misto x Variação do escore Avaliação 

Sensorial 

-1,85 0,064 

-0,29 

Variação do escore Misto x Variação do escore Afetivo -1,44 0,149 -0,22 
1
Para o teste de Friedman o tamanho do efeito é calculado para pares de escores via testes de 

Wilcoxon 

z-z-escore associado ao teste de Wilcoxon 

p-nível descritivo do teste de Wilcoxon 

r – tamanho do efeito 
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Figura 3 -Box-Plot e escala EVA por momento de avaliação, segundo grupo 

 

 

 

Figura 4 -Box-Plot e escala PRI por momento de avaliação, segundo grupo 

 

 

 

 

 

Figura 5-Box-Plot e escala NWC por momento de avaliação, segundo grupo 
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Figura 6 -Box-Plot e escala PPI por momento de avaliação, segundo grupo 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 -Box-Plot  subclasse Sensorial por momento de avaliação, segundo 

grupo 
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Figura 8 -Box-Plot subclasse Afetivo por momento de avaliação, segundo 

grupo 

 

 

 

 

 

Figura 9 -Box-Plot subclasse Avaliação Subjetiva por momento de avaliação, 

segundo grupo 
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Figura 10 -Box-Plot subclasse Misto por momento de avaliação, segundo 

grupo 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 - Box-Plot das subclasses do Br-MPQ por avaliação, entre grupos 
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ANEXOS 

Br - MPQ 
Versão Brasileira do McGILL PAIN QUESTIONNAIRE 
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Registro n.º : 

Datas das Entrevistas 1ª 2ª 3ª 4ª 

Entrevistadores: 

Dados Pessoais 

Nome:  

Idade: Sexo: Estado Civil: 

Escolaridade:  Profissão: 

n.º de filhos :   Horas de Sono : 

Endereço : 

CEP : Cidade : Tel. : 

Convênio : Referido por : Tel. : 

Indicativo Diagnóstico: 

 

ANAMNESE 

 

Queixa Principal (QP) 

 

 

 

 

História da Moléstia 

Atual (HMA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

História Pregressa 

(HP)  

 

 

 

 

Parte I . LOCALIZAÇÃO DA DOR 

 

Usando as figuras do corpo humano abaixo, marque, por favor, onde é sua dor. Indique: 

 

 (S)   - se a dor for Superficial, 
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 (P)   - se a dor for Profunda, 

 (SP) - se Superficial e Profunda,  

  

 (L)   - se a dor for Localizada, 

 (D)  - se a dor for Difusa. 
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Parte II . INÍCIO, TRATAMENTOS REALIZADOS E PADRÃO TEMPORAL 

 

 

a) Circunstâncias de Início 

 

( ) acidente em casa ( ) após doença 

( ) acidente no trabalho ( ) após cirurgia 

( ) outros acidentes ( ) dor 'sem causa' 

 

Outros :  

 

 

b) Analgésicos  (Já administrados e em Uso atual) : 

 

Medicação Dose Freqüência Duração do 

Alívio 

Quantidade do 

Alívio 

Tempo de Uso 

      

      

      

      

      

      

 

 

Outros Tratamentos Realizados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Padrão Temporal da Dor : ' Como a sua dor muda com o tempo ? ' 

 

 

 1 ( )  2 ( )  3 ( ) 

 contínua  ritimada  breve 

 estável  periódica   momentânea 

 constante  intermitente  transitória 

 

 

Freqüência e duração das crises :  
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Parte III . DESCRIÇÃO DA DOR 

 

Fale um pouco sobre sua dor. Como ela é? Com o que ela se parece? 

 

 

 

 

 

 

Para cada conjunto (subclasse) de palavras abaixo, escolha aquela que melhor descreve a sua 

dor. (Não é preciso escolher palavras em todas as categorias) : 

 

 
01- S. Temporal 02- S. Espacial 03- S. Pressão - Ponto 04- S. Incisão 

-  que vai e vem 
-  que pulsa 

-  latejante 

-  em pancadas 

-  que salta aqui e ali 
-  que se espalha em 

   círculos  

- que irradia 

-  pica como uma 
    agulhada 

-  é como uma fisgada 

-  como uma pontada  

   de faca 

-  perfura como uma 

    broca 

 

-  que corta como  
   uma navalha 

-  que dilacera a carne 

05- S. Compressão 06- S. Tração 07- S. Calor 08- S. Vivacidade 

-  como um beliscão 

-  em pressão 

-  como uma mordida 

-  em cãimbra / cólica 

-  que esmaga 

 

-  que repuxa 

-  que arranca 

-  que parte ao meio 

-  que esquenta 

-  que queima como  

   água quente 

-  que queima  

   como fogo 

-  que coça 

-  em formigamento 

-  ardida 

-  como uma ferroada 

09- S. Surdez 10- S. Geral 11- A. Cansaço 12- A. Autonômica 

-  amortecida 

-  adormecida 

-  sensível 

-  dolorida 

-  como um machucado 

-  pesada 
 

-  que cansa 

-  que enfraquece 

-  fatigante 

-  que consome 

-  de suar frio 

-  que dá ânsia de  

   vômito 

13- A. Medo 14- A. Punição 15- A. Desprazer 16- Aval. Subj. 

-  assustadora 
-  horrível 

-  tenebrosa 

-  castigante 
-  torturante 

-  de matar 

-  chata 
-  que perturba 

-  que dá nervoso 

-  irritante 

-  de chorar 

 

-  leve 
-  incômoda 

-  miserável 

-  angustiante 

-  inaguentável 

17- M. Dor/Movimento 18- M. Sensoriais 19- M. de Frio 20- M. Emocionais 

-  que prende 

-  que imobiliza 

-  que paralisa 

 

-  que cresce e diminui 

-  espeta como uma  

   lança 

-  que rasga a pele 

 

-  fria 

-  gelada 

-  que congela 

-  que dá falta de ar 

-  que deixa tenso (a) 

-  cruel 

 
Legendas:   S = Sensorial   - A = Afetiva  -  Aval. Subj. = Avaliação Subjetiva  -  M = Mistas.
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Parte IV . QUAL É A INTENSIDADE DE SUA DOR PRESENTE? 

 

___ (0) SEM DOR 

___ (1) FRACA 

___ (2) MODERADA 

___ (3) FORTE 

___ (4) VIOLENTA 

___ (5) INSUPORTÁVEL 

 

 Que palavra melhor descreve sua dor agora ?  ____ 

 Que palavra descreve sua dor máxima ?   ____ 

 Que palavra descreve sua dor quando ela é mínima ? ____ 

 Que palavra descreve sua maior dor de dentes ?  ____ 

 Que palavra descreve sua maior dor de estômago ? ____ 

 

- O que faz sua dor aumentar ? 

- O que faz sua dor diminuir ? 

- Você acha que suporta bem as dores ? 

 

 

QUANTIDADE DE DOR 

 

  Avaliação  1ª          2ª 3ª 4ª 

PPI Intensidade de Dor Presente                                             

NWC Número de Palavras Escolhidas                                         

PRI: Índice de Classificação da Dor:     

          (S)                 Sensorial     

          (A)  Afetivo     

(AS)                        Avaliação Subjetiva     

(M)  Misto     

(T)  Total     
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