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Resumo
A dor crônica é considerada um problema de saúde pública, vistos sua prevalência na
população e os altos custos que acarreta. Diante de sua importância, muito se tem estudado a
respeito de seus mecanismos fisiológicos, suas consequências e as melhores formas de
abordagem e tratamento. De acordo com a literatura científica atual, uma educação
desvinculada de conceitos biomédicos consiste em um método econômico e eficaz para o
controle dos sintomas e melhora da qualidade de vida de pacientes com dor crônica
musculoesquelética. A explicação sobre os processos neurofisiológicos envolvidos na
manutenção e agravamento da dor é denominada educação em neurofisiologia da dor.
Sensibilização central, diferenças entre dor aguda e crônica e fatores psicossociais
relacionados são abordados a fim de alterar conceitos e comportamentos associados à dor,
melhorando o desempenho físico e a percepção de saúde. Assim, o objetivo desta revisão
bibliográfica foi estudar as evidências disponíveis sobre a educação em neurofisiologia da
dor no tratamento da dor crônica musculoesquelética. A busca dos artigos foi efetuada nas
bases de dados PubMed, Peródicos Capes e Scielo, entre Março e Setembro de 2014.
Concluiu-se que a educação em neurofisiologia da dor é eficaz no tratamento de pacientes
com dor crônica musculoesquelética.
Palavras-chave: Educação em dor. Sensibilização central. Neurofisiologia da dor. Dor
crônica. Fisioterapia.
1. Introdução
Dor crônica atualmente é considerada um problema de saúde pública visto os prejuízos
pessoais e sociais que acarreta. No Brasil, estudos epidemiológicos são escassos e
inconclusivos (KRELING, 2006:509-513), porém, de acordo com dados publicados em 2003
pela International Association for the Study of Pain (IASP), em países desenvolvidos estimase que a prevalência de dor crônica alcance 55.2% em adultos. Nas mulheres, a prevalência é
maior que nos homens, atingindo, em média, 39.6%, sendo a maioria de origem
musculoesquelética (CARR, 2006). Além da sua alta prevalência, apresenta grande impacto
negativo sobre a qualidade de vida de seus portadores (MARTINEZ, 2004:67-71).
Conceitua-se dor como uma experiência sensorial e emocional desagradável associada ou
descrita em termos de lesões teciduais (MARTINEZ, 2004:67-71). A dor aguda apresenta um
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caráter de proteção do corpo contra estímulos nocivos, importante para a manutenção da
homeostase, sendo atualmente considerada como um sinal vital. Já a dor crônica não
apresenta tal relevância ao organismo (MARTINEZ, 2004:67-71). De acordo com a IASP, dor
crônica é definida como “dor sem aparente valor biológico que persiste além do tempo normal
de cicatrização tecidual - usualmente considerado de 3 meses” (CARR, 2003).
Nem toda dor é originada por nocicepção. A dor aguda habitualmente cessa após a resolução
do estímulo nociceptivo. Contudo, se os nociceptores continuam enviando um sinal nocivo,
persistentemente, os neurônios do corno dorsal da medula espinhal podem se tornar
hipersensíveis. Neurotransmissores excitatórios das vias ascendentes de dor (glutamato,
aspartato e substância P) intensificam as sinapses dos neurônios no corno posterior da medula,
facilitando o envio da informação de dor aos centros superiores cerebrais (tálamo, córtex
cingulado anterior, córtex insular e córtex somatossensorial). Esse fenômeno é conhecido
como sensibilização central (NIJS, 2009:3-12). Define-se sensibilização central como o
“aumento da resposta dos neurônios sinalizadores de dor do sistema nervoso central (SNC)
aos estímulos dos mecanorreceptores periféricos de baixo limiar.” É a combinação da
alteração do processamento sensorial no cérebro com o mau-funcionamento dos mecanismos
inibitórios da dor (NIJS, 2009:3-12). Devido a isto, a dor crônica pode estar presente na
vigência ou não de lesão tecidual (GARCIA, 2008:221-228).
Além das mudanças patofisiológicas que ocorrem no SNC e periférico, os elementos da
cognição, emoção e comportamentais dos pacientes devem ser considerados. Melzack e
Casey (1968) , descreveram a dor como uma experiência multidimensional formada por três
esferas: sensório-discriminativa, afetivo-emocional e cognitivo-avaliativa (MOULTON,
2010:14-27). Aspectos como humor, crenças, expectativas, experiências prévias, atitudes,
conhecimento e o significado simbólico atribuído à dor possuem a capacidade de modular a
sensação dolorosa. A persistência da dor traz modificações nos circuitos neurais e
psicológicos, possivelmente traduzidos em depressão, ansiedade, pensamentos catastróficos e
comportamentos de incapacidade e dependência (GARCIA, 2008:221-228). Crenças
disfuncionais sobre a importância da dor e sua relação com um possível dano tecidual ou
agravamento de uma lesão pré-existente podem resultar em comportamentos de evitação.
Indivíduos com dor lombar, por exemplo, tendem a evitar movimentos acreditando que estas
sejam capazes de causar mais dor e lesão, o que pode gerar consequências para sua saúde
física e mental. A redução da atividade física está relacionada à perda de força muscular,
flexibilidade e sobrepeso, e essa combinação pode exacerbar a dor (TÜZÜN, 2007:567-579).
Apesar das evidências, o predomínio do modelo biomédico na formação dos profissionais de
saúde leva estes mesmos a reforçarem crenças de medo e evitação em seus pacientes
(RAINVILLE, 2011:895-903).
Frente à grande complexidade deste problema de saúde, seu potencial impacto sobre a
qualidade de vida, e às dificuldades de abordagem e tratamento desses pacientes, muito se tem
estudado a respeito dos efeitos da educação do paciente em dor. Moseley (2004) mostrou que
a educação sobre neurofisiologia da dor foi efetiva na redução da catastrofização da dor em
indivíduos com dor lombar crônica. Segundo o mesmo autor (MOSELEY, 2004; 2005), o
ensino da fisiologia da dor a pacientes com dor crônica e a consequente mudança de crenças
associadas está diretamente relacionado à melhora no desempenho físico (NIJS, 2009:3-12).
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Nesse contexto, o objetivo deste estudo foi reunir e estudar evidências sobre a eficácia da
educação sobre neurofisiologia da dor para pacientes com dor crônica musculoesquelética,
através de revisão bibliográfica.
2. Desenvolvimento
2.1. Método
O presente estudo trata-se de uma revisão bibliográfica realizada entre o período de Março a
Agosto de 2014 nas bases de dados PubMed, Periódicos Capes e Scielo. Foram selecionados
artigos com ano de publicação entre 2002 e 2014, publicados nas línguas inglesa e
portuguesa. Sete artigos que analisaram os efeitos da educação em neurofisiologia da dor
foram utilizados para esta revisão, dentre os quais ensaios clínicos randomizados controlados
(RYAN,2010:382-387; OOSTERWIJCK, 2011:43-58; MOSELEY, 2002:297-302), revisões
sistemáticas (CLARKE, 2011:544-549; LOUW, 2001:2041-2056), um guia de práticas (NIJS,
2011:413-418) e uma opinião de especialista (NIJS, 2014:1-5). Os artigos avaliaram os efeitos
da educação em neurofisiologia da dor, empregada de forma isolada ou combinada com
outras intervenções, em desfechos variados, de aspectos físicos e psicossociais. Para evitar
duplicidade de dados na reunião dos desfechos analisados e dos resultados obtidos, somente
as informações sobre sensibilização central e educação em neurofisiologia da dor contidas nas
revisões sistemáticas selecionadas foram consideradas.
2.2. Sensibilização Central
Condições musculoesqueléticas crônicas raramente são mantidas por processos de
nocicepção, ou seja, a presença de uma lesão tecidual vigente que permanece enviando
informações de que o corpo está sendo ferido. De acordo com os estudos analisados, estas
condições geralmente são caracterizadas pela presença de neuroplasticidade cerebral que leva
a uma hiperexcitabilidade do SNC (NIJS, 2014:1-5). A resposta de neurônios centrais aos
estímulos de receptores unimodais e polimodais torna-se aumentada nesses casos, resultando
no estado fisiopatológico que corresponde à sensibilização central. O mau-funcionamento dos
mecanismos inibitórios da dor controlados pelo cérebro e a ativação excessiva das vias
ascendentes e descendentes facilitadoras da dor resultam no aumento da transmissão de
informações nociceptivas. A alteração gerada na neuromatriz da dor causa um aumento da
atividade de áreas cerebrais envolvidas com o reconhecimento da dor aguda, além de áreas
normalmente não relacionadas ao processamento da dor, intensificando sua percepção pelo
paciente (NIJS, 2011:413-418). Além disso, o lobo frontal possui capacidade de modular a
atividade das vias descendentes facilitadoras da dor, através de fatores como o nível de
vigilância, atenção e estresse, mostrando íntima relação entre aspectos cognitivo-emocionais e
a percepção da dor (NIJS, 2011:413-418). A catastrofização ou crenças catastróficas de dor
estão associadas a maiores níveis de dor e incapacidade e são de grande importância no
processo de cronificação de um quadro doloroso agudo ou subagudo (OOSTERWIJCK,
2011:43-58). Segundo Moseley (2002:297), abordar os aspectos psicossociais que interferem
no quadro doloroso do paciente é de suma relevância, já que estes podem vir a comprometer o
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tratamento, funcionando como barreiras à melhora da dor. Em seu respectivo estudo, o autor
sugere que a implementação de intervenções multidisciplinares, com foco em questões
cognitivas e comportamentais, apresentariam melhores resultados nesses casos, considerando
que seriam eficazes na redução da incapacidade, no aumento da auto-eficácia e na
normalização das cognições de dor. Os artigos estudados são concordantes a respeito das
definições de dor crônica e sensibilização central e sobre a importância do uso da educação do
paciente sobre a neurofisiologia da dor no tratamento fisioterapêutico.
2.3. Definições de Educação em Neurofisiologia da Dor
Dentre os estudos analisados, foi possível observar diferentes denominações usadas pelos
autores para designar a oferta de informação ao paciente à cerca da fisiopatologia da dor
crônica. Termos como “educação em neurofisiologia da dor”, “educação em neurociência da
dor”, “educação em biologia da dor” e em “neurociência moderna da dor” foram utilizados,
no entanto não se diferenciavam em seus conceitos.
A educação em neurofisiologia é definida como um conjunto de estratégias empregadas com
o objetivo de reduzir a sensibilização do SNC, e pode ser utilizada como fase preparatória do
tratamento, antes de se iniciarem os exercícios, promovendo uma reformulação dos conceitos
do sujeito sobre a dor (NIJS, 2014:1-5). Altera as percepções de dor e, juntamente com a
fisioterapia, traz melhora funcional e sintomática aos pacientes. Percepções de dor
inadequadas são diretamente relacionadas a padrões de movimento anormais em indivíduos
com dor lombar crônica, sugerindo que o desempenho físico é limitado pelas percepções de
dor (NIJS, 2011:413-418). Nijs (2011:414) refere o emprego de duas sessões individuais de
educação e uma por telefone, associado à leitura de um livreto contendo informações sobre
fisiologia da dor e sensibilização central como tendo melhores resultados em pacientes com
fibromialgia, quando comparado ao uso exclusivo do livreto.
Trata-se de uma intervenção relativamente nova que visa reduzir a dor e a incapacidade,
explicando a biologia da dor ao paciente. Tem se mostrado mais eficaz no manejo da dor
lombar crônica que outros meios de educação focados no modelo biomédico, em que se faz a
relação direta entre dor e lesão tecidual. Vem apresentando, também, resultados positivos
quando empregada em conjunto com a fisioterapia convencional. Visa aumentar a
compreensão do paciente sobre a dor, explicando detalhadamente os mecanismos
neurofisiológicos envolvidos (RYAN,2010:382-387).
Como forma de facilitar o entendimento, ilustrações e metáforas podem ser utilizadas
(CLARKE, 2011:544-549), assim como livretos e panfletos, além de testes que avaliam o
grau de compreensão do paciente e identifica possíveis dúvidas a serem esclarecidas (NIJS,
2011:413-418). Tem como alvo principal o papel do cérebro nos pensamentos e atitudes que
podem ser fatores preditores de dor e incapacidade persistentes (CLARKE, 2011:544-549). A
educação do paciente pode ser um método econômico em tempo e recursos financeiros com
bons resultados na prevenção da cronicidade. Aumenta o sucesso do tratamento através da
correção de atitudes e cognições inadequadas de pacientes com desordens associadas ao
trauma cervical em chicote (OOSTERWIJCK, 2011:43-58).
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Os pacientes são informados de que o processamento do SNC, em conjunto com diversos
fatores psicossociais, possuem a capacidade de modular a percepção da dor, e que, a presença
dela nem sempre está relacionada ao estado real de seus tecidos. Reformulando os conceitos
de dor, os pacientes tornam-se mais propensos a movimentar-se, exercitar-se e a tolerar algum
grau de desconforto. Dependendo do período em que a educação é aplicada, pode servir como
medida preventiva da cronificação ou como tratamento da dor (LOUW, 2001:2041-2056).
Durante algum tempo houve um consenso sobre a falta de importância clínica de programas
educativos no tratamento da dor lombar crônica, como as “Back Schools” (Escolas da
Coluna). Evidências atuais reportam que este fato seria decorrente do tipo de informações
fornecidas por eles. O uso de abordagens educativas cognitivo-comportamentais ou baseadas
na neurofisiologia da dor, em detrimento a modelos biomédicos/biomecânicos trazem maiores
benefícios em aspectos físicos e psicossociais da dor (MOSELEY, 2002:297-302).
2.4. Métodos e intervenções utilizadas
Nijs (2014:1-5), em seu respectivo estudo, visa explicar como a utilização da educação em
neurofisiologia da dor associada a programa de exercícios consegue ser um meio de mudar as
memórias de dor de pacientes com dor crônica musculoesquelética. A fase pré-exercícios
deve consistir na educação intensiva do paciente sobre a neurofisiologia moderna da dor, para
promover uma reconceitualização. São utilizados panfletos e livretos, como o livro “Explain
Pain” (BUTLER e MOSELEY, 2003). O programa de educação e exercícios deve ser
empregado por um terapeuta com conhecimento profundo sobre os mecanismos de dor e do
processamento disfuncional do SNC na dor crônica. Além disso, deve estar familiarizado com
a abordagem de exposição gradual e aplicar uma variedade de intervenções por exercícios,
incluindo treinamento neuromuscular. A exposição gradual visa desfazer as memórias de dor
relacionadas a movimentos, que ficam registradas na região do cérebro denominada amígdala.
Movimentos que um dia tenham sido dolorosos podem gerar um aprendizado que leva a
reações protetoras e evitadoras. Uma vez que o paciente tenha readequado suas percepções
sobre dor, o programa de exercícios pode ser iniciado. Ele pode conter treinamento aeróbico,
de controle motor ou fortalecimento muscular. O programa deve ter alvo nas cognições de dor
do paciente e objetivos devem ser estabelecidos de acordo com suas expectativas. Os
objetivos devem ser específicos, mensuráveis, atingíveis e limitados por tempo. As cognições
sobre dor dos pacientes devem ser abordadas antes, durante e após os exercícios, a fim de
reformular as crenças e comportamentos de medo sobre eles. A progressão dos exercícios é
feita através da exposição do paciente a movimentos ou atividades da vida diária que o
causem medo. A progressão final é realizada combinando movimentos temidos com
atividades que demandem física, psíquica e cognitivamente do indivíduo (como realizar uma
extensão com rotação do pescoço enquanto caminha, pedala ou limpa a casa). Como o
estresse pode aumentar a sensibilização central, deve-se manter o equilíbrio entre o nível de
estresse produzido pela exposição gradual, suficiente para consolidar novas memórias
relacionadas aos movimentos, mas que não seja capaz de aumentar a sensibilidade do SNC.
O artigo seguinte é um guia de práticas para a implementação de uma abordagem educativa
no tratamento de dores musculoesqueléticas crônicas sem explicação aparente. (NIJS,
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2011:413-418). Ele indica que a educação em neurociência da dor deve ser empregada
quando são observadas a presença de sensibilização central, assim como cognições maladaptativas, percepções ou estratégias negativas de enfrentamento da dor (coping). Então, a
abordagem educativa pode conter uma ou duas sessões individuais, presenciais, de
aproximadamente 30 minutos. Na primeira sessão, o processo de sensibilização central deve
ser explicado ao paciente, a fim de renovar seus conceitos sobre dor. Recomenda-se a
utilização adicional de um livro explicativo com informações e ilustrações sobre a fisiologia
da dor, como o “Explain Pain” (BUTLER e MOSELEY, 2003). Diferenças entre dor crônica
e dor aguda devem ser abordadas, além da implicância de fatores como emoções, percepções,
cognições e comportamentos negativos diante da dor sobre a persistência da mesma. Entre a
primeira e a segunda sessão um dever de casa é aplicado, onde o paciente deve ler o livro
explicativo e responder a um teste (Teste de Neurofisiologia da Dor) para analisar a
compreensão do paciente sobre as informações adquiridas na primeira sessão e no livro. Na
segunda sessão, o terapeuta avalia através do resultado do teste, onde o paciente teve mais
dificuldade e reforça essas informações, além de sanar outras dúvidas que possam ter surgido
após a leitura do livro. Os fatores somáticos, psicossociais e comportamentais que
potencializam a sensibilização central são discutidos, e estratégias de como empregar os
novos conceitos no dia-a-dia são formuladas. O processo de educação em dor deve ser
contínuo, iniciado antes da terapia física e continuado durante a mesma. Caso surjam novas
crenças disfuncionais, o paciente deve ser orientado a reler o livro e tentar ligar as
informações lidas ao seu quadro atual.
Um estudo piloto randomizado controlado publicado em 2010 (RYAN, 2010: 382-387) teve o
objetivo de investigar os efeitos da combinação de educação da neurofisiologia da dor com
exercícios em grupo comparados à utilização isolada da educação, em dor lombar crônica.
Sujeitos de 18 a 65 anos de 5 departamentos de fisioterapia diferentes, que vinham
apresentando dor lombar inespecífica por 3 meses ou mais, sem história de cirurgia, foram
incluídos. No período pré-intervenção, todos os participantes preencheram instrumentos de
auto-relato, além de três testes de desempenho físico e contagem dos passos diários. Em
seguida, receberam uma sessão de 2 horas e 30 minutos de educação em neurofisiologia da
dor. Após a sessão foram randomizados e alocados em dois grupos: controle e intervenção. O
grupo de intervenção foi convidado a participar de um programa de exercícios de 6 aulas, uma
por semana, por período de 6 semanas. O grupo controle não recebeu nenhuma outra
intervenção, além da sessão educativa. Oito semanas depois, uma avaliação pós-tratamento
foi realizada e todas as medidas de desfechos foram coletadas. Após 3 meses, uma reavaliação
postal foi feita, sendo colhidas novamente as informações dos instrumentos de auto-relato,
também aplicados no começo do período. A educação baseou-se no modelo proposto por
Moseley e Butler (2003), que visa a reformulação de crenças e comportamentos relacionados
à dor, reduzindo o medo e a evitação e aumentando a auto-eficácia, por meio de informação
sobre neurofisiologia da dor. Para tal, foram utilizados comunicação verbal, diagramas e
desenhos a mão livre. Adicionalmente, todos os participantes receberam o “Back Book”
(BURTON, 1999). Já os exercícios envolviam circuitos aeróbicos graduais com alguns
treinamentos de estabilização do core. As sessões dividiam-se em 10 minutos de
aquecimento, 20 a 30 minutos de circuitos aeróbicos e 10 a 15 minutos de desaquecimento.
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Os participantes puderam escolher entre versões fáceis, moderadas e difíceis de cada
exercício do circuito e foram encorajados a realizá-los numa intensidade que fosse algo difícil
para eles.
Clarke (2011:544-549), em revisão sistemática com meta-análise, buscou investigar as
evidências para o uso de educação em neurofisiologia da dor no manejo de pacientes com dor
lombar crônica. Ensaios clínicos controlados randomizados publicados em inglês entre 1996 e
2010 foram pesquisados. Estudos envolvendo adultos (maiores de 18 anos) portadores de dor
lombar crônica inespecífica, com ou sem dor no membro inferior associada foram incluídos, e
excluídos aqueles que estudaram pacientes com sinais de patologias espinhais mais graves.
Deveriam conter como intervenção a aplicação de educação em neurofisiologia da dor
segundo Moseley e Butler (2003). A avaliação da qualidade metodológica dos estudos
selecionados foi realizada seguindo o guia de um grupo específico de revisão da Cochrane
(Cochrane Back Review Group - CBRG). Estudos com pontuação maior ou igual a 6/12 são
considerados com baixo risco de viés. A graduação da qualidade de cada estudo foi então
dividida em baixa, moderada e alta, e o nível de evidência para cada desfecho foi calculado de
acordo com o sistema recomendado pelo CBRG. Cinco níveis de evidência podem ser
atribuídos: alto, moderado, baixo, muito baixo e sem evidências. Ao fim das buscas, 2 artigos
foram analisados neste estudo, com um número total de 122 participantes, sendo um deles
com 58 pacientes com dor lombar crônica, e o outro, com 64 pacientes com dor crônica, nos
quais mais de 50% tratava-se de dor lombar crônica. O primeiro comparou os efeitos a curto
prazo da utilização de 3 horas de educação em neurofisiologia da dor, em sessão individual e
presencial, em contraste com um modelo de educação biomédico voltado para anatomia e
fisiologia da coluna lombar. O segundo comparou o uso de duas sessões de 90 minutos de
educação em neurofisiologia combinado com um programa de manejo da dor, contra um
programa de manejo da dor em conjunto com educação através do “Back Book”, a curto e
longo prazos.
A respeito do emprego da educação em neurofisiologia da dor em pacientes com síndrome do
chicote que desenvolvem desordens associadas ao trauma cervical, um estudo piloto foi
conduzido com pacientes entre 18 e 65 anos de idade, com língua nativa alemã selecionados
de um hospital universitário (OOSTERWIJCK, 2011: 43-58). Seis pacientes foram
submetidos a duas sessões educacionais e receberam um panfleto contendo informações sobre
a neurofisiologia da dor. As sessões eram presenciais, individuais, com 30 minutos de
duração, e fornecidas por um profissional graduado em fisioterapia treinado por dois
fisioterapeutas com mestrado e experiência em educação do paciente. O Teste de
Neurofisiologia da Dor, na versão do paciente, foi usado para orientar a segunda sessão
educacional, onde possíveis dúvidas foram solucionadas. O teste foi repetido para verificar se
ainda restava algum item mal-compreendido. O conteúdo educacional baseou-se no livro
“Explain Pain” (BUTLER e MOSELEY, 2003).
Mais um estudo investigou a eficácia da educação em neurociência da dor no tratamento da
dor lombar crônica (MOSELEY, 2002: 297-302). Um estudo controlado randomizado que
utilizou a combinação de um programa de fisioterapia envolvendo terapia manual e exercícios
com sessões educativas. Os sujeitos incluídos apresentavam dor lombar por mais de 2 meses,
sem sinais neurais com piora progressiva. Não deveriam apresentar condições neurológicas ou
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ortopédicas que interferissem no tratamento, ou estar aguardando cirurgia. Os voluntários
foram alocados aleatoriamente em dois grupos, sendo 29 no grupo experimental e 28 no
grupo controle. Avaliações iniciais e finais foram conduzidas por dois investigadores não
envolvidos na pesquisa. Após 1 ano coletaram-se dados por telefone, onde o número de
consultas realizadas devido à dor lombar no período de acompanhamento (após a data da
última avaliação) foi registrado. O protocolo de tratamento consistiu em duas sessões de
fisioterapia por semana, por 4 semanas, envolvendo terapia manual de acordo com os critérios
de cada fisioterapeuta (que eram independentes à pesquisa) e treinamento da musculatura
estabilizadora do tronco. Os exercícios deveriam ser praticados também em casa, segundo um
protocolo domiciliar, por tempo indeterminado. Todos foram submetidos a uma sessão
educativa individual por semana, com duração de 1 hora, por 4 semanas, cujo conteúdo sobre
neurofisiologia da dor, sem menção direta à coluna lombar, foi dado por um fisioterapeuta
independente à pesquisa. Em complemento, deveriam preencher uma página de revisão e 3
exercícios de compreensão de um livro, por 10 dias. O grupo controle recebeu tratamento
médico e aconselhamento por um clínico geral e foram orientados a não realizar fisioterapia
durante o período do estudo. Ao final, responderam a quais intervenções se submeteram e
quantas consultas realizaram por conta da dor lombar ao longo do estudo, quando aplicável.
Houve 5 desistências no grupo experimental e 3 no grupo controle. Na avaliação final, eram
24 no grupo experimental e 25 no controle. Após 1 ano (acompanhamento), eram 19 sujeitos
em cada grupo.
O último estudo analisado investigou os efeitos da educação em neurofisiologia da dor em
pacientes com dor crônica musculoesquelética em geral, através de uma revisão sistemática
(LOUW, 2011:2041-2056). Estudos experimentais randomizados, não-randomizados e
estudos de caso avaliando os efeitos da educação em aspectos da dor crônica
musculoesquelética foram incluídos. Os sujeitos possuíam idade maior ou igual a 18 anos.
A revisão contém 8 estudos, dentre eles, 6 ensaios clínicos randomizados controlados de alta
qualidade, 1 pseudo-randomizado e controlado e 1 estudo comparativo com 40 participantes.
Os estudos foram avaliados quanto à qualidade metodológica e nível de evidência. Um total
de 401 pacientes receberam a intervenção, a maior parte deles eram mulheres e possuíam
idade média de 38.2 anos. Dentre os tipos de dor crônica, havia dor lombar, síndrome da
fadiga crônica, dor generalizada e desordens associadas ao trauma cervical em chicote. O
conteúdo das sessões educativas contemplava a neurofisiologia da dor em todos os estudos.
Dois trabalhos não fizeram referências a modelos anatômicos e patoanatômicos, e um não
discutiu de aspectos emocionais e comportamentais da dor. Quatro pesquisas lançaram mão
do livro “Explain Pain” como meio de educação. Em todos eles, a educação foi empregada
por fisioterapeutas. Apenas um estudo não identificou claramente o profissional educador. A
duração total das sessões educativas variou de 8 horas a 30-60 minutos. A maioria era
individual, sendo que em apenas dois estudos foram realizadas em grupo. Dentre as
ferramentas utilizadas constavam figuras, exemplos, metáforas, desenhos à mão, livro de
tarefas e o Teste de Neurofisiologia da Dor. Tratamentos adjuntos à educação consistiam em
terapia manual, incluindo mobilização/manipulação espinal, tratamento de tecidos
moles/massagens, mobilização neural, exercícios de estabilização vertebral, exercícios
domiciliares, aeróbicos e nenhum (apenas educação). As intervenções dos grupos controle
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foram acompanhamento médico, orientação a não realizar fisioterapia, passagem de
conhecimento sobre dor por profissional de saúde, sessão de educação em grupo,
conhecimentos sobre anatomia e fisiologia da coluna lombar, educação com o livro “Back
Book”, combinação de exercício e neurofisiologia da dor, programas de auto-manejo da dor e
nenhuma intervenção.
2.5 Desfechos analisados e medidas empregadas
Uma variedade de desfechos e instrumentos foi utilizada nos estudos analisados, a fim de
investigar os efeitos da educação em neurofisiologia da dor. Todos os estudos consideraram
os aspectos biopsicossocias dos pacientes com dor crônica, aplicando avaliações de cunhos
físicos e psicológiscos e sociais. Dentre eles destacam-se:
1) Alteração de memórias associadas a movimento em dor crônica musculoesquelética,
através do ensino de neurofisiologia da dor (NIJS, 2014:1-5).
2) Emoções, cognições, percepções e comportamentos relacionados a dor e estratégias de
coping (NIJS, 2011:413-418), (OOSTERWIJCK, 2011:43-58), a última aferida pelo Pain
Coping Inventory (OOSTERWIJCK, 2011:43-58).
3) Medo relacionado à dor, estimado pela escala Tampa de cinesiofobia modificada – 13 itens
(RYAN, 2010:382-387) e sua versão completa – 17 itens (OOSTERWIJCK, 2011:43-58).
4) Auto-eficácia, registrada através do questionário de auto-eficácia relacionada à dor
(RYAN, 2010:382-387).
5) Intensidade percebida da dor medida por escala numérica de 0-100 (RYAN, 2010:382387), escala numérica de 0-10 (MOSELEY, 2002:297-302), e algometria – limiar de dor à
pressão (OOSTERWIJCK, 2011:43-58).
6) A intensidade dos sintomas de pacientes com desordens associadas à síndrome do chicote,
testada pela WAD symptom List, auto-aplicada (OOSTERWIJCK, 2011: 43-58).
7) Função auto-relatada, investigada pelo questionário de incapacidade Roland Morris
Disability Questionnaire (RYAN, 2010:382-387; MOSELEY, 2002:297-302), e Neck
Disability Index - auto-relato de incapacidade específico para pacientes com dor cervical
(OOSTERWIJCK, 2011:43-58).
8) Desempenho físico, avaliado pelo testes de sentar e levantar 5 vezes de uma cadeira, teste
de 50 passos e o teste de caminhada de 5 minutos (RYAN, 2010:382-387).
9) O nível de atividade física no dia-a-dia, por meio da contagem de passos durante o dia, por
uma semana, utilizando-se um pedômetro (RYAN, 2010:382-387).
10) Mobilidade cervical, avaliada pelo teste de extensão cervical, onde o paciente realiza o
movimento sem e com apoio da região e a apreensão e dor do paciente são registradas usando
uma escala visual analógica - EVA (OOSTERWIJCK, 2011:43-58).
11) Tensão neural do plexo braquial, medida pelo teste provocativo do plexo braquial, no qual
a amplitude de extensão do cotovelo foi medida por goniômetro e a dor/desconforto durante o
teste aferido pela EVA (OOSTERWIJCK, 2011:43-58).
12) A função psicológica, analisada pela Survey of pain Attitudes e escala de catastrofização
da dor (OOSTERWIJCK, 2011:43-58).

ISSN 2179-5568 – Revista Especialize On-line IPOG - Goiânia - 9ª Edição nº 010 Vol.01/2015 julho/2015

Eficácia da educação em neurofisiologia da dor para pacientes com dor crônica musculoesquelética:
uma revisão bibliográfica.
Julho/2015
10

13) O conhecimento sobre dor, avaliado pelo Teste de Neurofisiologia da Dor (NIJS,
2011:413-418).
2.6 Síntese dos Resultados
A educação do paciente sobre a neurofisiologia da dor foi descrita por Nijs (2014:1-5) como
sendo eficaz, juntamente com um programa de exercícios que proporcionassem uma
exposição gradual do indivíduo a movimentos e atividades temidos por ele. Pacientes com dor
crônica podem adotar padrões motores alterados (como posturas antálgicas) até mesmo a
evitação de movimentos, por medo de que eles possam causar mais dor e injúria. Os
exercícios de exposição gradual e a reconceitualização da dor promovida pela metodologia de
educação do paciente podem potencializar sinapses cerebrais de longa duração, favorecendo o
aprendizado e desenvolvimento de novas memórias de dor e movimento.
Nijs (2010:413-418) sugere um programa de uma a duas sessões de educação em
neurofisiologia da dor, presenciais e individuais, de aproximadamente 30 minutos cada,
somado à leitura domiciliar de um livro explicativo (“Explain Pain”) e preenchimento de um
teste sobre neurofisiologia da dor como forma de mudar as cognições de dor e melhorar o
estado de saúde de pacientes com desordens musculoesqueléticas crônicas.
No estudo piloto de Ryan (2010:382-387) a educação do paciente foi comparada com a
combinação de educação e um programa de exercícios físicos em grupo no formato de
circuitos aeróbicos com treinamento da musculatura do core. Uma única sessão de educação
segundo o modelo proposto por Moseley e Butler (2003), adicionalmente ao livro “Back
Book” (BUTLER, 1999) foi oferecida aos participantes, que apresentavam dor lombar
crônica. Então, dois grupos de participantes foram formados, e só um deles passou pelo
programa de exercícios. Ao início, ao final e 3 meses após o fim do programa, as medidas de
desfechos primários e secundários foram aplicadas. A função auto-relatada foi avaliada pelo
questionário de incapacidade Roland Morris Disability Questionnaire e foi maior no grupo
que recebeu apenas a sessão de educação, porém sem diferença significativa entre os grupos.
A dor percebida no dia das avaliações foi aferida por uma escala numérica de 0 a 100 e foi
observada diferença estatisticamente significativa entre os grupos, tendo sido mais favorável
ao grupo de educação. Os desfechos secundários avaliados foram: Desempenho físico medido
pelo teste de sentar e levantar 5 vezes de uma cadeira padronizada, teste de 50 passos e teste
de caminhada de 5 minutos; cinesiofobia (medo de movimento) estimada pela escala Tampa
de cinesiofobia modificada, de 13 itens; auto-eficácia, pelo questionário de auto-eficácia
relacionada à dor (Nicholas, 1989), no qual a maior a pontuação relaciona-se a melhor autoeficácia; nível de atividade física no dia-a-dia, através da contagem de passos por uma
semana, feita por um pedômetro. Houve diferença estatisticamente significativa entre os
grupos apenas na auto-eficácia, maior no grupo que recebeu somente a sessão de educação, e
esses resultados foram mantidos durante os 3 meses após o término das intervenções.
Oosterwijck (2011:43-58) avaliou a eficácia de duas sessões educativas em neufisiologia da
dor sobre crenças e comportamentos relacionados à dor, intensidade dos sintomas, função nas
atividades de vida diária (AVDs), limiar de dor à pressão e desempenho de movimento em
pacientes com desordens crônicas associadas ao trauma cervical em chicote. Os participantes
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também receberam folhetos explicativos e fizeram o teste de neurofisiologia da dor, para
orientar o conteúdo da segunda sessão. O Neck Disability Index é um instrumento de autorelato de incapacidade para dor cervical e classifica a função de ruim (zero) a boa (50 pontos).
O estudo demonstrou redução da porcentagem da escala após as sessões educativas (de 28.3%
para 22.7%). O limiar de dor à pressão foi quantificado através da sensibilidade de pontosgatilhos no músculo trapézio superior, no terço proximal da panturrilha e na região entre o
polegar e o dedo indicador, bilateralmente. Houve redução significativa da sensibilidade nos
pontos do trapézio superior (33.3% de melhora) e da panturrilha (25.5% de melhora). O Pain
Coping Inventory analisa estratégias cognitivas e comportamentais de pacientes com dor
crônica. Consta de 6 escalas com 33 itens no total que abrangem formas passivas e ativas de
coping (como o sujeito enfrenta o problema). Após receberem a educação em dor, os
pacientes estudados obtiveram melhora (diminuição) de 18.3% na pontuação da subescala de
coping passivo, demonstrando que usariam menos a estratégia de repouso para lidar com a
dor. Essa diferença foi estatisticamente significativa. Houve redução significativa na
pontuação da escala Tampa de cinesiofobia de 13.8%. A WAD symptom List é uma medida de
auto-relato da intensidade de sintomas percebidos por pacientes com desordens associadas ao
trauma em chicote (em inglês, whiplash associated disorders). Através dessa escala observouse redução significativa da fotofobia. O teste provocativo do plexo braquial revelou redução
significativa da dor/desconforto durante a extensão de cotovelo em posição de tensão do
plexo braquial (de 31.15 para 12.47mm, numa escala visual analógica - EVA de 100mm). O
teste de extensão cervical é realizado inicialmente sem nenhuma fixação da região e o
paciente é solicitado a realizar o movimento rapidamente. A dor e a apreensão em realizar o
movimento são registradas. Em seguida o paciente realiza o mesmo movimento (extensão
cervical) fixando um segmento cervical com o dedo indicador. O terapeuta observa se, dessa
forma, a dor e a apreensão diminuem. No pré-teste, todos os participantes tiveram redução
significativa da dor ao realizarem o teste com fixação. Ao final do estudo, não houve
diferença significativa entre as duas formas de realizar o teste. Além disso, houve redução
significativa de 43.5% na EVA no teste sem fixação e 59.2% com fixação, mostrando melhor
desempenho de movimento e redução da intensidade dos sintomas.
Moseley (2002:297-302), através de um estudo controlado randomizado, investigou a eficácia
da combinação de fisioterapia com educação em neurofisiologia da dor em pacientes com dor
lombar crônica. Avaliações foram realizadas antes e ao final do tratamento, e um ano depois.
O tratamento fisioterapêutico consistiu em aplicação de terapia manual e treinamento de
musculatura específica do tronco, tanto durante as sessões como através de protocolo de
exercícios domiciliares, duas vezes por semana, por 4 semanas. A educação foi proporcionada
por uma sessão individual de 1 hora de duração, uma vez por semana, por 4 semanas. Em
complemento os participantes preencheram uma página de revisão e 3 exercícios de
compreensão de um livro, por 10 dias. O grupo controle recebeu tratamento médico e
aconselhamento por um clínico geral. Foram também orientados a não fazer fisioterapia pelo
tempo do estudo e ao final tiveram que responder a quais intervenções foram submetidos
desde a primeira avaliação e quantas consultas médicas realizaram por dor lombar. Dentre as
intervenções realizadas pelo clínico geral nos participantes do grupo controle, destaca-se
prescrição de fisioterapia, manipulação vertebral, alteração ou aumento da dose dos
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medicamentos para dor e injeções de analgésicos. Na avaliação ao final do tratamento, houve
redução da intensidade da dor no grupo experimental, mais importante que no grupo controle,
medida por uma escala numérica de 0 a 10 (2.9/10 e 1.4/10, respectivamente). A incapacidade
medida pelo questionário Roland Morris Disability Index foi menor também no grupo que
recebeu a fisioterapia em conjunto com a educação, comparado ao grupo controle (8.2/18 e
4.3/18, respectivamente). Após 1 ano de acompanhamento os participantes foram reavaliados
e foi observado efeito significativo do tratamento sobre a pontuação na escala numérica e no
questionário e houve menor procura por atendimento de saúde pelo grupo experimental (3.6 ±
2 consultas), comparado ao grupo controle (13.2 ±5 visitas). Os dados mostram que a
fisioterapia envolvendo terapia manual e exercícios específicos em conjunto com a educação
em neurofisiologia da dor produz efeitos positivos sobre a funcionais e sintomáticos em
pacientes com dor lombar crônica.
2.7. Discussão
Os estudos analisados utilizaram estratégias similares de educação do paciente, geralmente
aplicada em sessões individuais presenciais com algum material adicional que poderia ser
levado para casa pelos pacientes, promovendo melhor fixação das informações adquiridas.
Dentre os materiais, livros e folhetos explicativos foram os mais usados, sendo o livro
“Explain Pain” (BUTLER e MOSELEY, 2003) várias vezes citado (NIJS, 2014:1-5; NIJS,
2011:413-418; OOSTERWIJCK, 2011:43-58). O livro“Back Book” foi empregado como
coadjuvante na intervenção educativa em um estudo (RYAN, 2010:382-387). A educação foi
aplicada sozinha (OOSTERWIJCK, 2011:43-58; NIJS 2011:413-418) ou em conjunto com
programa de exercícios (RYAN, 2010:382-387; MOSELEY, 2002:297-302). Um estudo não
especificou se os exercícios deveriam ser realizados em grupo ou individualmente
(NIJS,2014:1-5). Os programas de exercícios variaram de atividades em grupo em forma de
circuito aeróbico e controle abdominal (RYAN, 2010:382-387) a sessões individuais
incluindo terapia manual e treinamento de musculaturas específicas do tronco, em conjunto
com programa de exercícios domiciliares com o mesmo fim (MOSELEY, 2002:297-302). Os
desfechos analisados por eles foram variados, sendo que todos os estudos consideraram o
aspecto biopsicossocial da dor crônica, utilizando-se de instrumentos de avaliação de
variáveis físicas e psicossociais, além da intensidade da dor propriamente dita.
As evidências retratadas aqui falam a favor da educação em neurofisiologia da dor como meio
de promover mudanças no SNC, reduzindo a sensibilização central, construindo novas
memórias de dor e movimento e alterando as cognições de dor dos pacientes. Dessa forma,
fatores como a auto-eficácia, cinesiofobia, estratégias de coping, comportamentos e crenças
relacionados à dor são influenciados positivamente. Da mesma maneira, o desempenho físico
e funcional podem ser melhorados, assim como a intensidade dos sintomas dolorosos. A
combinação de um programa de exercícios e educação não foi mais eficaz que a educação
como única intervenção, no estudo de Ryan (2010:382-387), para desfechos físicos e
psicossociais. Já no artigo de Moseley (2002:297-302), a utilização conjunta de fisioterapia
com exercícios de tronco e terapia manual e educação em neurofisiologia da dor foi eficaz
para a redução da intensidade da dor e da incapacidade auto-relatada. Porém o grupo controle
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desse estudo recebeu apenas acompanhamento e aconselhamento por um médico clínico
geral. As diferenças metodológicas entre os dois trabalhos podem justificar tal discrepância.
Foi observado que ainda há poucos estudos disponíveis na literatura sobre este assunto.
Nenhum estudo brasileiro utilizando o formato de educação baseado na neurociência da dor
foi encontrado. Uma predominância de publicações europeias foi observada. Também foi
possível observar que os estudos não incluem idosos em suas amostras de participantes.
Dessa maneira, torna-se difícil estimar se a população brasileira em geral, e especificamente
os idosos, seriam igualmente beneficiados por essa forma de intervenção.
3. Conclusão
Esta revisão bibliográfica permite concluir que a abordagem educativa do paciente com dor
crônica, de modo a informá-lo sobre as reais causas da dor, incluindo a sensibilização central,
é eficaz para a redução de sintomas e para a adequação de aspectos cognitivos e
comportamentais associados. De acordo com os estudos analisados, a educação do paciente,
combinada ou não a fisioterapia ativa, é capaz de reduzir a dor, melhorar o desempenho físico
e funcional, aumentar as estratégias de enfrentamento, a auto-eficácia, reduzir a cinesiofobia,
dentre outros fatores psicossociais. Além disso, é um método seguro e econômico que pode
reduzir o número de visitas ao profissional de saúde em decorrência da dor.
Mais estudos são necessários para investigar a aplicabilidade deste método em outros tipos de
populações, como idosos e de países em desenvolvimento, como o Brasil, com cultura e
economia diferentes das de países europeus. A escolha do tratamento fisioterapêutico a ser
utilizado em conjunto com a educação, incluindo as modalidades de intervenção (terapia
manual, exercícios de fortalecimento muscular, aeróbico, controle motor), precisa ser melhor
elucidada.
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