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RESUMO 

Rubira, APFA. Efeito do laser e ultrassom na dor e incapacidade funcional de 

mulheres com lombalgia crônica não específica: ensaio clínico 

randomizado[tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São 

Paulo; 2015.  

 

Introdução: A lombalgia é frequentemente acompanhada por 

exacerbação da dore incapacidade funcional. Entre os recursos usados no 

tratamento estão o laser, ultrassom contínuo e pulsátil,porém os efeitos são 

controversos. Objetivos:Verificar o efeito do laser e do ultrassom contínuo e 

pulsátil na dor e na incapacidade funcional de mulheres com lombalgia crônica 

não específica.Casuística e Método: A amostra foi composta por 100 

voluntárias alocadas aleatoriamente em quatro grupos: Laser (n=26) tratadas 

com 3J; Ultrassom Pulsátil(n=24)de 3 MHz, tratadas com 1W/cm²; Ultrassom 

Contínuo (n=26) de 1 MHz, tratadas com 1W/cm²; e Controle (n=24), que 

aguardou tratamento.A intensidade da dor foi avaliada com a Escala Visual 

analógica (EVA), a qualidade da dor com o questionário de dor McGille a 

incapacidade funcional com o questionário de Roland Morris, antes e após 10 

sessões de tratamento.Resultados:Os três grupos tratados tiveram diminuição 

na dor(p<0,001), mas o grupo Laser apresentou ganho relativo de 91,2%; 

Ultrassom Pulsátil 76,8%; grupo Ultrassom Contínuo 81,5% e o grupo Controle 

piora de -5,8%. Os três grupos tratados tiveram melhora na qualidade da dor 

(McGill) total, sensorial e afetiva (p<0,005; p<0,002; p<0,013, 

respectivamente).Todos os grupos tratados apresentaram diminuição na 

incapacidade funcional (p<0,001),porém o grupo Ultrassom Pulsátil obteve o 

maior ganho relativo de 83,3% em comparação com os grupos Laser (62,5%), 

Ultrassom Contínuo (50%) e Controle(-37,5%). Conclusão: O laser pulsátil de 

baixa intensidade, ultrassom terapêutico 3 MHz e 1 MHz nos modos pulsátil e 

contínuo, respectivamente, tem efeitos significativos na diminuição da dor 

lombar e na melhora da incapacidade funcional em portadoras de lombalgia 

crônica não específica. Quanto ao ganho relativo, o laser pulsátil de baixa 
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intensidade teve melhor efeito na dor enquanto o ultrassom 3 MHz, modo 

pulsátil, na melhora da incapacidade funcional. 

Descritores: Dor lombar, Dor Crônica, Terapia a laser de baixa intensidade, 

Terapia por ultrassom, Fisioterapia, Ensaio clínico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xviii 

 

 

 

ABSTRACT 

 

Rubira, APFA. Effect of laser, continuous and pulsed ultrasound on pain, 

functional disability of women with non-specific low back pain: a randomized 

controled trial [thesis}.São Paulo: Faculdade de Medicina,Universidade de São 

Paulo; 2015. 

 

Introduction: low back pain is often accompanied by exacerbation of 

pain and functional disability. Laser, Continuous and Pulsatile Ultrasound are 

used for the treatment, but its effects are controversial. Objectives: To assess 

the effect of the laser, the pulsatile and the continuous ultrasound on pain and 

functional disability in women with chronic non-specific low back pain. Material 

and methods: The sample was composed of 100 volunteers randomly 

allocated into four groups: Laser (n= 26) treated with 3 J; Pulsed Ultrasound (n= 

24) of 3 MHz, treated with 1W/cm2; Continuous Ultrasound (n= 26) of 1 MHz, 

treated with 1W/cm2); and a Control Group (n= 24), who waited for treatment. 

The intensity of pain was assessed using the Visual Analogue Scale (VAS), the 

quality of pain with the of the McGill pain questionnaire and the functional 

disability with the Roland-Morris questionnaire, before and after 10 session of 

treatment.Results: The three treated groups had decrease in pain (p< 0.001), 

but the Laser group showed relative gain of 91.2 %; pulsed Ultrasound 76.8 %; 

group Continuous Ultrasound 81.5% and the Control group worsening of -5.8 

%. The three treated groups had improvement in the quality of pain (McGill), 

total, sensory and affective dimension (p< 0.005; p< 0.002; p<0.013, 

respectively). All treated groups showed a decrease in functional disability (p< 
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0.001), but the Pulsatile Ultrasound group showed the highest relative gain 

(83.3%) in comparison with the Laser (62.5 % ), Continuous Ultrasound (50 %) 

and Control groups (-37.5 % ). Conclusion:The pulsed laser, pulsed and 

continuous ultrassom have significant effects in decrease of low back pain and 

improve the functional disability in women with non-specific chronic low back 

pain, but the pulsed low level laser had the best results on pain while the pulsed 

ultrasound had the best results on improve the functional disability. 

. 

Descriptors: Low back pain; Chronic pain; Laser therapy, low-level; Ultrasonic 

therapy; Physical therapy specialty; Clinical trial.
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1 INTRODUÇÃO 

Lombalgia é um dosmais comuns e caros problemas de saúde pública 

queacomete o mundo desenvolvido1-3, pois apresenta níveis epidêmicos na 

população mundial, principalmente em países desenvolvidos4. É definida como 

uma dor regional anatomicamente distribuída entre o último arcocostal e a 

prega glútea5, com dor referida para um ou dois membros inferiores, que 

permanece ao menos um dia6, e é frequentemente acompanhada por 

exacerbação da dor e limitação do movimento5. Considerada uma patologia 

pela 10ª revisão do código internacional das doenças pela organização mundial 

da saúde7, e por ser o sintoma musculoesquelético mais frequente,a lombalgia 

em muitos países tem consequências socioeconômicas importantes e é a 

maior razão para visitas aos profissionais de saúde8, 9.De 5 a 15% dos que 

possuem dor lombar tem diagnóstico de lombalgia específica e cerca de 85% a 

95% tem diagnóstico de lombalgia não específica1, 2, 10.  

A lombalgia é mais prevalente no gênero feminino11-17 devido a algumas 

particularidades anatomofuncionais como menos massa muscular e densidade 

óssea,menor adaptação ao esforço físico, maior fragilidade articular18 e ainda 

das cargas impostas pelas tarefas domésticas que somadas potencializam 

esse risco19.Além disso, as mulheres procuram mais os serviços de saúde do 

que os homens20, 21. 

As mulheres também estão mais sujeitas a desenvolver outras 

condições de dor crônica22-24, fibromialgia25-28, cefaleia29-31 e outras condições 

de dor musculoesquelética32, além de ter uma percepção maior da dor23. Outro 

fator de maior prevalência em mulheres é atribuído às diferenças entre os 

gêneros como diferença dos hormônios gonadais; respostas aos analgésicos, 

tanto às dosagens quanto aos tipos 20o que é fundamentado não somente em 

estudos de modelos animais33, mas também em estudos clínicos e 

experimentais em humanos34.  

Embora as diferenças hormonais na nocicepçãoentre os gêneros seja 

pouco conhecida e ainda bastante controversa, há indícios de que a 
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testosterona, um hormônio masculino, também produzido nos ovários 

femininos e nas glândulas suprarrenais, reduz a dor em homens35 e mulheres, 

porém a maior concentração deste hormônio está no gênero masculino, 

podendo haver uma significante atenuação da nocicepção pela testosterona no 

homem, aumentando assim, o seu limiar de dor36. 

A história natural da lombalgia tem sido estudada por ser extremamente 

variável,ou seja, a dor pode durar poucos dias ou persistir por muitos anos37. A 

prevalência de lombalgia aumentou nas últimas décadas e aumentará mais 

ainda nas décadas vindouras4.Durante o curso de suas vidas, 85% da 

população terão um episódio de lombalgia38 e maioria desses episódios se 

resolverão dentro de seis semanas, mas estima-se que 10% a 20% 

desenvolvam lombalgia crônica que é a que persiste por mais de três meses 

eestá presente ao menos em 50% dos dias39. Acima de 50% dos pacientes 

terãoum episódio recorrentepor um ano, 60% por dois anos e 70% por três 

anos40.  

A dor crônica não tem um papel biológico definido e pode ser 

considerada como a que persiste após a cura da lesão que a originou. Em 

geral, é tida como patológica, estando associada à incapacidade e ao estresse 

físico, econômico e emocional. É uma queixa comum em pacientes portadores 

de diferentes doenças e seu tratamento é um desafio para os profissionais de 

saúde, que buscam incessantemente novas estratégias terapêuticas41. Há 

evidências que a dor crônica tem um impacto negativo na qualidade de vida, 

consequências negativas para a saúde em geral e no bem estar social e 

psicológico42, sendo um problema multidimensional43. 

Os fatores preditores de lombalgia incluem estressores físicos (ficar em 

pé por tempo prolongado, dirigir, movimentos rigorosos ou repetitivos, 

insatisfação no trabalho44, baixa escolaridade45; fatores psicológicos8, 46, 

genéticos10, 47 e antropológicos; causas psicossociais44,obesidade48, 49, 

fumo50, trabalho pesado, movimentos repetitivos, posturas estáticas51, e estilo 

de vida52. 
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A idade também é um dos riscos comuns para o desenvolvimento da 

lombalgia com maior incidência na terceira década de vida. Adultos jovens e 

em fase economicamente ativa são os mais acometidos pela lombalgia53 sendo 

esta uma importante causa de morbidade nesse período da vida54 e portanto, 

tem um importante impactono indivíduo por diminuir a capacidade física e 

restringir as atividades ocupacionais com repercussões socioeconômicas 

grandes55-57.  

Ainda, há associação da lombalgia com características posturais, 

musculares e de mobilidade, espasmos musculares protetores, que levam à 

incapacidade para a realização de muitas atividades de vida diária9. O aumento 

da lordose lombar, diminuição da força dos músculos do abdome, desequilíbrio 

na força entre músculos extensores e flexores do tronco e mobilidade reduzida 

da coluna, são fatores etiológicos atribuídos à lombalgia, mas a força da 

musculatura do tronco é um dos mais importantes destes fatores58. 

O diagnóstico da lombalgia não específica é baseado na ausência de 

condições como fraturas, espondilites, trauma diretos, neoplasias, infecções, 

processos endócrinos, metabólicos ou vasculares59, 60 e assim, seu diagnóstico 

não pode ser definido com base nas anormalidades anatômicas e fisiológicas. 

Portanto, assume-se que a lombalgia não específica seja de origem 

inflamatória ou mecânica2, 61. Devemos ainda considerar que a coluna lombar, 

por ser um complexo que recebe cargas o tempo todo, é um potencial local de 

dor que se cronifica facilmente. Geralmente o quadro clínico é constituído por 

dor, incapacidade de se movimentar e trabalhar, de início imprevisível com 

períodos de melhora e piora do quadro19. Além disso, uma rede extensa de 

nervos está presente na coluna lombar, e dessa forma se não houver 

comprometimento radiculo-medular há uma dificuldade e imprecisão de se 

identificar a origem da dor62. 

Devido à gravidade da perpetuação dos sintomas, cerca de 10 milhões 

de brasileiros se tornam inabilitados devido à lombalgia, e assim, assume-se 

ser uma das mais importantes causas de ausência e afastamento do 
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trabalho19.Nos Estados Unidos da América presume-se que o custo da 

lombalgia chega anualmente a mais de 90 bilhões de dólares63. 

Desde que a lombalgia crônica não específica e seus resultados 

incapacitantes tem se tornado um enorme problema socioeconômico e de 

saúde pública, muitos tratamentos objetivam aumento dos níveis de atividade e 

da capacidade funcional do paciente64.Em muitas pessoas, a dor e a 

incapacidade funcional persistirá por meses, entretanto uma pequena 

quantidade de pessoas permanecerá severamente incapacitada1. 

O tratamento da lombalgia crônica inclui muitas terapias não 

farmacológicas. Em um estudo de cuidados clínicos primários, 65% relataram 

indicar massoterapia, 55% ultrassom terapêutico e 22% manipulação espinal65. 

O tratamento por laser de baixa intensidade é comumente usado em medicina 

clínica como ferramenta em cirurgia e oftalmologia, mas um crescente 

interesse tem focado sua possibilidade no alívio da dor66. 

Laser é uma sigla, que se refere a Light 

AmplificationofStimulatedEmissionofRadiationonde foi traduzida como 

“Amplificação da Luz por Emissão Estimulada de Radiação”67. A energia 

luminosa caracteriza-se por apresentar ondas eletromagnéticas com o mesmo 

comprimento, mesma direção, mesma frequência e cor. 

Lim et al.68afirmam que o laser de baixa intensidade é a nova 

designação internacionalmente aceita e é definida como tratamento a laser nas 

quais a energia emitida não causa aumento da temperatura do tecido tratado 

acima de 36,5º C ou seja, temperatura corpórea normal. Por causa da baixa 

energia emitida e intensidade, seus efeitos são meramente não-térmicos e 

bioestimuladores.O mecanismo de analgesia não está bem sido estabelecido, 

mas tem sido atribuído aos seus efeitos anti-inflamatórios e neuronais.  

Olaser de baixa intensidade tem sido utilizado para tratamento de dor 

particularmente na Europa e Japão. Uma metanálise aponta as evidências da 

eficácia dolaser de baixa intensidade nas condições de dor seja muscular 

aguda ou crônica ou em outras condições como em doenças degenerativas. 

Chow et al69 relatam que as condições clínicas da dor tem sido 

sistematicamente estudadas e existem evidências dessa terapia em dor no 
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pescoço, tendinites70-72, epicondilite lateral73 e dor crônica74. Seu efeito 

analgésico é consequência do aumento do nível de beta-endorfinas no líquor, 

da excreção urinária de glicocorticóides, o qual é inibidor da síntese de beta-

endorfinas e do limiar de dor à palpação através de um mecanismo que 

bloqueia fibra nervosa eletrolítica. Ainda, diminui a histamina e acetilcolina 

livres, reduz síntese de bradicinina, aumenta produção de adenosina trifosfato, 

melhora microcirculação local, aumenta o fluxo linfático reduzindo, dessa 

forma, o edema75. 

As propriedades biofísicas do laser de baixa intensidade ainda são 

pouco compreendidas sendo sua intensidade de radiação tão baixa que os 

efeitos biológicos decorrem não do aquecimento, mas sim dos efeitos diretos 

da irradiação76.  

Guirro e Guirro77descrevem como principais efeitos fisiológicos do 

laserde baixa potência a capacidade de estimular a liberação de substâncias 

pré-formadas (histamina, serotonina, bradicinina), modificar reações 

enzimáticas, aumentar a formação de colágeno, estimular a neoformação de 

vasos, aumentar a síntese de beta-endorfinas e elevar o limiar de dor, tendo 

grande indicação nos processos inflamatórios e de regeneração tecidual.  

Wright e Schiffman78 atribuem ao laserde baixa intensidade a 

capacidade de obter respostas sem produzir calor nos tecidos. Tem efeito 

analgésico e anti-inflamatório em função de sua capacidade de aumentar a 

permeabilidade capilar. 

Outra modalidade muito usada há mais de sessenta anos por 

fisioterapeutas no mundoé o ultrassom terapêutico (UST), mas somente nos 

últimos 25 anos seu uso aumentou significativamente79. 

No Reino Unido cerca de 50% dos fisioterapeutas utilizam o UST, 65% 

nos Estados Unidos e 94% no Canadá. Introduzido pela primeira vez em 

Berlim, em 193880o UST foi chamado de massagem terapêutica, mas 

atualmente é definido como uma forma de energia com uma pressão de alta 

frequência que pode ser transmitida para dentro do corpo81-83, com ondas 

geradas por transdutores que de modo geral convertem energia elétrica em 

energia mecânica. Starkley84 relata uma variação de frequência para fins 
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terapêuticos de 0,75 a 3 MHz, onde são mais utilizadas as frequências de 1 e 3 

MHz. A possibilidade de usar diferentes frequências entre 1 e 3 MHz é 

importante na medida em que as frequências mais altas (3MHz) são absorvidas 

mais intensamente, tornando-se mais específicas para o tratamento de tecidos 

superficiais, enquanto as frequências mais baixas (1 MHz) penetram mais 

profundamente nos tecidos85. Prentice67 coloca que o UST pode emitir onda 

ultrassônica contínua ou pulsada, com frequências diferentes. 

O uso do UST no tratamento das desordens musculoesqueléticas foi 

descrito por Medlicott e Harris86 mas foram Harvey e Loomis em 192887 os 

primeiros que sugeriram que o ultrassom poderiacausar algumas alterações 

nos tecidos biológicos. Os efeitos benéficos que o UST promove são melhora 

do fluxo sanguíneo, diminuição da rigidez articular e do espasmo muscular88, 

levando a um quadro de diminuição da dor, aumento da amplitude de 

movimento e diminuição do edema89, 90. 

Quanto aos mecanismos térmicos, Dyson e Pond91, um dos precursores 

no uso do UST, explica que quando a onda ultrassônica atravessa um tecido 

biológico, este é aquecido ao absorver parte da energia mecânica ultrassônica. 

O aquecimento local produzido depende de vários fatores, como a frequência 

ultrassônica utilizada, tempo de irradiação local, técnica de aplicação, taxa de 

energia depositada92. Porém, a absorção da onda sônica é diferente nos 

diversos tecidos, onde tecidos com alto conteúdo de água e baixo conteúdo de 

proteína (sangue e gordura) têm menor absorção, e inversamente, maior 

absorção (ligamento, fáscia, cápsula e tendão). A alta absorção nestes tecidos 

também é devido aos altos conteúdos de colágeno79, 88, 93. 

Os efeitos do UST são classificados em efeitos térmicos e não térmicos, 

embora nem sempre ocorrem de forma isolada67, 94-96.  

Dentre os efeitos não térmicos, considera-se o aumento da 

permeabilidade da membrana celular; permeabilidade vascular, do fluxo 

sanguíneo e da atividade fibroblástica; taxas alteradas de difusão através da 

membrana celular; secreção de substâncias quimiotácteis; estimulação da 

fagocitose; produção de tecido de granulação sadio; síntese de proteína e 

colágeno; redução de edema; difusão de íons; regeneração de tecido; e 
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formação de tecido conjuntivo mais forte e mais deformável; aumento da 

velocidade de condução nervosa motora e sensorial; aumento da 

extensibilidade de estruturas ricas em colágeno e da deposição de colágeno, 

do fluxo sanguíneo, da atividade dos macrófagos; redução de espasmos 

musculares e melhora da adesão dos leucócitos a células endoteliais 

danificadas82. 

Os efeitos témicosproduzidos pelo ultrassom são similares às outras 

formas de calor e como consequência ocorre aumento na extensibilidade das 

fibras de colágeno nos tendões e cápsulas articulares, diminuição da rigidez e 

do espasmo articular, aumento dofluxo sanguíneo além de uma leve resposta 

inflamatória que pode ajudar a solucionar a inflamação crônica67, 95, 97. 

O ultrassom produz e altera microfluxoque corresponde a movimentos 

unidirecionais que ocorrem em fluidos submetidos em campos ultrassônicos. 

Esses movimentos originam forças e tensões que podem modificar posição de 

partículas intra e extra-celulares ou mesmo alterando a configuração das 

células, consequentemente podem afetar a atividade celular88. 

Em virtude dos efeitos produzidos pelo UST sua efetividade vem sendo 

relatada ao longo do tempo, mas apresentando divergências nos seus 

resultados95. Pouca ou nenhuma evidência sobre a eficácia e 

efetividade98,principalmente nos parâmetros clínicos de estudos na dor9são 

relatados pois os estudos são realizados com terapias combinadas, sejam com 

exercícios99, 100, ondas curtas98, osteopatia101, corrente interferencial102, o que 

não deixa claro seus efeitos isoladamente. 

Mediante o exposto, o presente estudo justifica-se pelo fato de que 

muitas são as modalidades físicas empregadas na fisioterapia, mas poucos são 

os estudos que comprovam seus efeitos na lombalgia crônica devido às 

escolhas não padronizadas de tempo, dosagem,associação com outras formas 

de tratamento, dentre outros, tornando difícil a compreensão desses efeitos 

isoladamente. Muitos portadores de lombalgia crônica apresentam cinesiofobia 

e a escolha de uma conduta inicial baseada apenas no controle da dor pode 

ser de grande valia para que o paciente não abandone o tratamento por medo 

do exercício ou de outra conduta, oportunizando ao fisioterapeuta durante as 
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sessões de tratamento conscientizar-lhes de quão importante é o exercício ou 

outras formas de tratamento, e dessa forma uma maior adesão a fisioterapia. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 GERAL 

Verificar o efeito do laserpulsátilde baixa intensidade (904nm),do 

ultrassom 1Mhz (modo contínuo) e 3 Mhz (modo pulsátil) na dor e na 

incapacidade funcional de mulheres com lombalgia crônica não específica. 

2.2 ESPECÍFICOS 

Comparar a eficácia das três modalidades de tratamento na diminuição 

da dor e da incapacidade funcional antes e após o tratamento; 

Mensurar os ganhos relativos clinicamente relevantes da dor e 

daincapacidade funcional nos grupos após o tratamento. 

2.3 HIPÓTESE 

O laserpulsátil de baixa intensidadetem melhor efeito na diminuição 

da dor em portadoras de lombalgia crônica não específica e apresenta o maior 

ganho relativo dos três grupos. 
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3 CASUÍSTICA E MÉTODOS 

3.1 TIPO DE ESTUDO 

Trata-se de um ensaio clínico randomizado controlado simples cego.A 

amostra foi composta por 111 mulheres20 com lombalgia crônica não 

específica, não fumantes, normotensas, faixa etária entre 18 e 40 anos, 

encaminhadas para tratamento fisioterapêutico na Clínica de Fisioterapia da 

Faculdade São Lucas ou triadas na comunidade. As mesmas foram divididas 

aleatoriamente no momento antes da avaliação mediante aleatorização feita 

pelo programa SigmaStat3.5, em quatro grupos: Grupo Laser Pulsátil n=29; 

Grupo Ultrassom 3 MHz (modo pulsátil) (n=28); Grupo Ultrassom 1 MHz (modo 

contínuo)n=30; e Grupo Controle n=24 (voluntárias que aguardavam 

tratamento. 

As participantes foram selecionadas após a aplicação do mapa de dor 4, 

103 (Anexo 4).  
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Foram excluídas participantes que apresentavam índice de massa 

corpórea (IMC)49, 105 abaixo de 18,5 Kg/cm² e acima de 25 Kg/cm²; 

emergências médicas e/ou odontológicas; doenças metabólicas (exemplo, 

diabetes ou hipertireoidismo); osteoporose; escoriações na pele nos locais de 

aplicação das terapêuticas97; desordens neurológicas (exemplo, discinesia 

etc.); doença vascular (exemplo, hipertensão106; doenças reumatológicas; 

neoplasias38; com história pregressa de desordens psiquiátricas105; abuso de 

drogas; gestantes97, 107 ou lactantes108; acidentes recentes com veículo 

automotor ou com sequelas; em uso de medicamentos para desordens 

psicológicas, analgésicos ou antiinflamatórios109; alérgicas; com histórico de 

hérnias de disco; fraturas na coluna vertebral; espondilolistese110 cálculos 

renais ou qualquer outro diagnóstico que comprovasse causa de dor lombar.  

As voluntárias chamadas para o estudo, mas que não foram 

selecionadas devido aos critérios de exclusão foram tratadas na clínica de 

fisioterapia da Faculdade São Lucas preservando assim a ética em pesquisa. 

Este estudo foi aprovado pela Comissão de Ética em Pesquisa da 

Universidade de São Paulo, n. 390/ (Anexo 1). Todas as voluntárias foram 

informadas sobre o objetivo deste estudo, e as que concordaram em participar 

assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido antes do início da 

avaliação de acordo com a resolução 196/96 (Anexo 2). O ensaio clínico foi 

registrado no clinicaltrials.gov – ProtocolRegistration System sob o número 

NCT02210520. 

3.1.1 Cálculo amostral 

O tamanho da amostra foi calculado usando 80% do poder estatístico 

(Sigmastat 4.0), com diferença de dois pontos entre os grupos medida pela 

escala visual analógica de dor com dois pontos de desvio padrão, nível de 5% 

de significância. Admitiu-se 15% de perda e o número mínimo por grupo foi de 

22 para a variável principal intensidade da dor111.  
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momento marcando com uma caneta na linha entre dois extremos. 

No extremo esquerdo da escala está marcado “sem dor” e no lado 

direito da escala está marcado “pior dor”. A dor foi registrada 

diariamente antes de cada sessão de fisioterapia e após 5 minutos 

do final da sessão (Anexo 5). 

b. Para a avaliação multidimensional da dor foi utilizado, antes e após o 

tratamento, o questionário de McGill116, 117 de dor adaptado para a 

língua portuguesa por Castro118, que considera a dor do ponto de 

vista tridimensional: sensorial-discriminativa, afetiva-motivacional e 

avaliativa cognitiva. Ele é usado para avaliar qualitativamente e 

quantitativamente o relato das experiências de dor. É organizado em 

quatro categorias: sensorial, afetiva, avaliativa e mista com 20 

subcategorias e 67 palavras descritoras da dor, descrevendo a 

qualidade da dor.  Quanto à pontuação (total de 67) considera-se a 

escolha da quantidade de palavras escolhidas: categoria sensorial 

com 34 palavras; afetiva com 14 palavras, avaliativa com 5 palavras 

e mista com 11 palavras. Quanto ao índice de avaliação da dor, 

considera-se a soma dos valores agregados a cada palavra 

escolhida em cada uma das dimensões. Assim, considera-se 1 a 10 

como sensoriais; 11 a 15 como afetivas; 16 como avaliativas; 17 a 

20 como mistas (Anexo 6). 

3.1.2.2 Avaliação da incapacidade funcional 

A incapacidade funcional foi avaliada com o questionário de Roland 

Morris, composto de 24 questões relacionadas à dor e função. As perguntas 

são objetivas e simples, dando-se uma pontuação de 1 para cada questão cuja 

afirmação o voluntário concorde e 0 para cada afirmação que não concorde. Os 

valores são somados podendo-se obter uma pontuação mínima de 0 e máxima 

de 24. Valores mais altos indicam pior incapacidade119. (Anexo 7).O nível de 

corte deste questionário é 14, ou seja, acima de 14 pontos é considerado 

incapacidade funcional. 
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3.1.3 Análise estatística 

Para apresentação dos dados de frequência foi utilizado porcentagem 

(%). 

Todos os dados obtidos foram submetidos ao  teste de normalidade de 

Kolmogorov-Smirnov.Em todos os testes estatísticos o nível de significancia foi 

de 5%. 

As análisesintragrupo foram realizadas pelo teste não paramétrico de 

Wilcoxon e a análise intergrupos pela ANOVA de Kruskal Wallis. Os grupos 

foram comparados nos momentos pré e pós-tratamento. Diferenças 

estatisticamente significantes foram identificadas pelos testes de post hoc de 

Dunn´s (não paramétricos).A análise estatística foi realizada utilizando-se os 

programas Excell for Windows e SigmaStat 3.5. 

Para os três grupos tratados houve a avaliação do ganho relativo para 

identificar diferenças clinicamente relevantes.Para a lombalgia o ganho clínico 

relativo deve ser acima de 15% em comparação ao ganho do grupo controle9. 

Para o cálculo foi utilizado a seguinte fórmula: 

 

á
100 

Figura 7 - Fórmula do ganho clínico relativo 
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4 RESULTADOS 

4.1 CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS E CLÍNICAS 

Foram encaminhadas para tratamento de fisioterapia 187mulheres e 

setenta e seis foram excluídas (Figura 1), porém foram tratadas no setor de 

Fisioterapia Ortopédica,Traumatológica e Reumatológica na Clínica de 

Fisioterapia da Faculdade São Lucas. Os dados demográficos são 

apresentados na Tabela 1. 
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Tabela 1 - Dados demográficos e clínicos dos quatro grupos: Laserpulsátil, Ultrassom 

3MHz (modo pulsátil), Ultrassom 1MHz (modo contínuo) e Controle, na linha de base. 

Variáveis Laser 
Pulsátil 
(n=29) 

Ultrassom 
3MHz(Pulsátil)
(n=28) 

Ultrassom 
1MHz(Contínuo) 
(n=30) 

 
Controle 
(n=24) 

(Média/DP) (Média/DP) (Média/DP) (Média/DP) 
Idade (anos) 22,17 (4,68) 22,92 (4,60) 22,83 (5,22) 22,37 (4,32) 
IMC (Kg/cm²) 21,98 (2,13) 21,72 (2,27) 21,88 (1,64) 22,03 (1,93) 
Estado Civil (%)      
     Casada 4 (13,8) 5 (17,8) 5 (16,7) 2 (8,3) 
     Solteira 24 (82,7) 22 (78,6) 24 (80) 22 (91,7) 
     Separada 1 (3,5) 1 (3,6) 1 (3,3) - 
Escolaridade (%)     
     Sup. completo 1 (3,5) 1 (3,6) 1 (3,3) - 
     Sup. incompleto 25 (86,0) 26 (92,8) 26 (86,7) 20 (83,4) 
     Ensino médio 3 (10,5) 1 (3,6) 3 (10,0) 4 (16,6) 
Ocupação (%)     
      Estudante 25 (86) 25 (89,2) 25 (83,5) 20 (83,4) 
      Outros 4 (14) 3 (10,8) 5 (16,5)  4 (16,6) 
Atividade física (%)     
      Sim 10 (35,7) 9 (32,1)  9 (30) 8 (33,4) 
Dor diária (%) 31 (9) 32,2 (9) 43,3 (13) 20,9 (5) 
Dor/duração diária 
(h)  4 (1-5) 5 (3,5-5) 3 (2-5) 5 (2-5) 
Até 5 horas 16 (55,2) 13 (44,4) 17 (56,7) 10 (41,7) 
Dia todo 13 (44,8) 15 (55,6) 13 (43,3) 14 (58,3) 
Dor/duração (meses) 5 (4,7-5) 5 (5-5) 5 (5-5) 5 (5-5) 
4 a 12 (%) 7 (24,1) 5 (17,9) 4 (13,3) 5 (20,8)  
Acima de 12 (%) 22 (75,9)  23 (82,1) 26 (86,7) 19 (79,2) 
Dor ao acordar      
Sim (%) 5 (17,2) 10 (35,7) 7 (23,3) 6 (25) 
Acorda à noite 
devido à dor      
Sim (%) 3 (10,3) 4 (14,3) 3 (10) 4 (16,7) 
Posição que sente 
dor      
Sentada(%) 9 (31) 12 (42,8) 7 (23,3) 7 (29,2) 
Em pé(%) 10 (34,5) 6 (21,5) 9 (30) 9 (37,5) 
Várias posições 10 (34,5) 10 (35,7) 14 (46,7) 8 (33,3) 
Crises repentinas de 
dor (%) 15 (51,8) 14 (50) 11 (36,7) 13 (54,2) 
Dor média/ 
últimas 4 semanas 
(cm) 7 (4-8) 7 (6,5- 8) 6 (5- 7) 6 (4,5-8) 
Kg/cm²= Kilogramas por centímetro ao quadrado; Sup=superior; IMC= Índice de massa 

corporal; %= porcentagem. 
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Os dados da dor e da incapacidade funcional dos 4 grupos, na linha de 

base, são apresentados na Tabela 2. Nenhuma das variáveis apresentou 

diferença estatisticamente significante.  

Tabela 2 - Dor e incapacidade funcional dos quatro grupos, na linha de base. 

Variáveis 

 
Laser 
Pulsátil 
(n=29) 
Mediana 
(25-75%) 

Ultrassom 
3MHz 
(Pulsátil) 
(n=28) 
Mediana 
(25-75%) 

Ultrassom  
1MHz 
(Contínuo) 
 (n=30) 
Mediana 
(25-75%) 

 
 
Controle 
(n=24) 
Mediana 
(25-75%) 

p 

Dor-EVA (0-10 cm)# 5,5 (4,7-7) 6 (4,5-6,9) 5,9 (5-6,7) 6 (5-7) 0,86 
Dor-McGill (0-67))# 24 (17,7-3) 28 (24-34,5) 24 (19,0-29,0) 21 (20-30,5) 0,27 
Sensorial (0-34)# 14 (10,7-1,2) 16 (10-20) 15 (10- 21) 15,5 (13-19) 0,88 
Afetiva (0-67)# 6 (3,7-7,5) 5 (4-7) 5 (3-8) 5 (3-6) 0,80 
Incapacidade Funtional 
(Roland Morris) 

4 (4-8) 5,5 (3-8) 4 (3-7) 4 (3-8) 0,55 

*Diferença estatisticamente significante no teste não paramétrico Anova de kruskal Wallis, para 

a=0,05. 

4.2 ANÁLISE INTRAGRUPO 

Na Tabela 3 são apresentados os resultados do Grupo Laser Pulsátil. A 

variável intensidade da dor (EVA), e qualidade da dor (McGill) dimensões total, 

sensorial e afetiva, e incapacidade funcional apresentaram diferenças 

estatisticamente significantes (p<0,05) entre a condição pré e pós-tratamento. 

Tabela 3- Avaliação da dor e incapacidade funcional, no pré e pós-tratamento do 

Grupo Laser Pulsátil. 

Variáveis 
Grupo Laser Pulsátil (n=26) 
Mediana 
(25-75%) 

p 

 Pré Pós  
Dor-EVA (0-10 cm)# 5,7 (4,8-7) 0,5 (0,1-1,8) 0,001 
Dor-McGill (0-67)# 23,5  (18-33) 9,5 (3-23) 0,006 
Sensorial (0-34)# 13,5 (10-19) 6,5 (0-12) 0,003 
Afetiva (0-17)# 6 (4-7) 2 (0-6) 0,027 
Incapacidade Funcional (0-24)# 4  (4-7) 1,5 (1-4) 0,001 

# Valores máximos da variável; *Diferença estatisticamente significante no teste não 

paramétrico de Wilcoxon, para p<0,05 
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A Tabela 4 mostra os dados do Grupo Ultrassom 3MHz (modo pulsátil).  

Resultados estatisticamente significantes (p<0,05) foram encontrados nas 

variáveis dor (EVA), qualidade da dor (McGill) dimensões total, afetiva, e 

incapacidade funcional. 

Tabela 4 - Avaliação da dor e incapacidade funcional no pré e pós-tratamento do 

Grupo Ultrassom 3MHz(modo pulsátil). 

Variáveis 
Ultrassom 3 MHz(modo pulsátil) (n=24) 
Mediana 
(25-75%) 

p 

 Pré Pós  

Dor-EVA (0-10 cm)# 6 (4,2-6,9) 1,4 (0,8-3) 0,001 

Dor-McGill (0-67)# 28,5 (24-34,5) 13,5 (2,5-24,5) 0,002 

Sensorial (0-34)# 16,5 (10-20) 7 (2-15) 0,006 

Afetiva (0-17)# 5 (4-6,5) 2,5 (0-5,5) 0,005 

Incapacidade Funcional (0-24)# 6 (3-8,5) 1 (0-4,5) 0,002 
# Valores máximos da variável; *Diferença estatisticamente significante no teste não 

paramétrico de Wilcoxon, para a=0,05 

 

A Tabela 5 apresenta os valores obtidos pelo Grupo Ultrassom 1MHz 

(modo contínuo). As variáveis dor (EVA), qualidade da dor (McGill) 

dimensõestotal, sensorial, afetiva e incapacidade funcional apresentaram 

resultados estatisticamente significantes (p<0,05).  

Tabela 5- Avaliação da dor e incapacidade funcional no pré e pós-tratamento do Grupo 

Ultrassom 1MHz(modo contínuo). 

Variáveis 

Ultrassom 1 MHz (modo 
contínuo)(n=26) 
Mediana 
(25-75%) 

p 

 Pré Pós  

Dor-EVA (0-10 cm)# 5,9 (4,9-6,7) 1,1 (0,4-2,7) 0,001* 

Dor-McGill (0-67)# 24 (20-29) 12 (5-20) 0,001* 

Sensorial (0-34)# 15,00 (12-22) 9 (3-13) 0,001* 

Afetiva (0-17)# 5 (3-8) 2 (1-5) 0,002* 

Incapacidade Funcional (0-24)# 4 (3-7) 2 (1-4) 0,004* 
# Valores máximos da variável; *Diferença estatisticamente significante no teste não 

paramétrico de Wilcoxon, para a=0,05 
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A Tabela 6 apresenta os dados do Grupo Controle. Somente a variável 

qualidade da dor (McGill) dimensão total apresentou diferença estatisticamente 

significante (p>0,037). 

Tabela 6 - Avaliação e reavaliação da dor e incapacidade funcional do Grupo Controle. 

Variáveis 
Controle (n=24) 
Mediana 
(25-75%) 

p 

 Pré Pós  

Dor-EVA (0-10 cm)# 6 (5-7) 6,3 (5-7,2) 0,54 

Dor-McGill (0-67)# 24 (20-30,5) 34 (21-42,5) 0,037 

Sensorial (0-34)# 15,5 (13-19) 19 (10,5-23,5) 0,33 

Afetiva (0-17)# 5 (3-6) 7 (2,-9,5) 0,18 

Incapacidade Funcional (0-24)# 4 (3-8) 5,5 (3-8) 0,73 
# Valores máximos da variável; *Diferença estatisticamente significante no teste não 

paramétrico de Wilcoxon, para a=0,05 

4.3 COMPARAÇÃO ENTRE GRUPOS 

A Tabela 7 mostra a comparação entre os grupos. Não houve diferença 

estatisticamente significante na intensidade e qualidade da dor no pré-

tratamento. No pós-tratamento houve diferença estatisticamente significante 

(p<0,05) na intensidade (EVA) e qualidade da dor (McGill) nas dimensões 

sensorial e total. O grupo laser pulsátil apresentou maior diminuição na 

intensidade da dor (EVA) quando comparado aos grupos ultrassom 3 MHz 

(modo pulsátil) e 1 MHz (modo contínuo), e comparativamente o ultrassom 1 

MHz (modo contínuo) apresentou maior diminuição da dor do que o ultrassom 

3 MHz (modo pulsátil). Com relação à qualidade da dor  (McGill), os três grupos 

tratados apresentaram resultados estatisticamente significantes comparados ao 

grupo controle. 
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Tabela 7 - Comparação da dor e incapacidade funcional dos grupos Laser Pulsátil, 

Ultrassom 3 MHz(modo pulsátil), Ultrassom 1 MHz(modo contínuo) no pré-tratamento, 

pós-tratamento e Grupo Controle na avaliação e reavaliação. 

Variáveis 

 
Laser 

Pulsátil 
(n=26) 

Mediana 
(25-75%) 

Ultrassom
3 MHz 

(Pulsátil) 
(n=24) 

Mediana 
(25-75%) 

Ultrassom
1 MHz 

(Contínuo) 
(n=26) 

Mediana 
(25-75%) 

 
Controle 

 
(n=24) 

Mediana 
(25-75%) 

 
 
p 

Dor (EVA) 
(0 a 10 cm) 

Pré      5,7 (4,8-7) 6 (4,2-6,9) 5,9 (4,9-6,7) 6 (5,-7) 0,791 

Pós 0,5 (0,1-,8)*+# 1,4 (0,8-3)*¥€ 1,1 (0,4-,7)+¥£ 6,3 (5-7,2)#€£ 0,001 

 
Diferença 
entre os 
grupos 

4,8 (1,3)* 3,7 (2,0)+ 3,7 (2,0)# -0,2 (1,7)*+# 0,001 

Dor (McGill- 
total) (0-67) 

Pré 23,5 (18-33) 28,5 (24-34,5) 24 (20-29) 24 (20-30,5) 0,213 

 Pós 9,5 (3-23)* 13,5 (2,5-24,5)+ 12 (5-20)# 34 (16,5-42,5)*+# 0,005 

 
Diferença 
entre os 
grupos 

10,76 (14,32)* 12,41 (14,52)+ 11,03 (16,26)# -26,54 (16,22) *+# 0,001 

Sensorial  
(0-34) 

Pré 13,5 (10-19) 16,5 (10-20) 15 (12- 22) 15,5 (13-19) 0,84 

Pós 6,5 (0-12)* 7 (2-15)+ 9 (3-13)# 19 (10,5-23,5)*+# 0,002 

 
Diferença 
entre os 
grupos 

6,1 (8,0) 6,0 (8,1) 7,1 (11,3)# -0,5 (8,4)# 0,026 

Afetiva 
(0-17) 

Pré 6 (4-7) 5 (4-6,5) 5 (3-8) 5 (3-6) 0,794 

Pós 2 (0-6)* 2,5 (0-5,5)+ 2 (1-5)# 7 (2-9,5)*+# 0,013 

 
Diferença 
entre os 
grupos 

2,3 (3,8)* 2,2 (3,4)+ 2,6 (4,2)# -1,3 (4,2) *+# 0,003 

Incapacidade 
Funcional 

(0-24) 

Pré 4 (4-7) 6 (3-8,5) 4 (3-7) 4 (3-8) 0,83 

Pós 1,5 (1-4)* 1 (0-4,5)+ 2 (1-4)# 5,5 (3-8)*+# 0,001 

 
Diferença 
entre os 
grupos 

2,9 (2,3)* 2,9 (2,8)+ 2,4 (3,0)# -0,04 (2,3) *+# 0,001 

 
*Diferença estatisticamente significante no teste não paramétrico Anova de kruskal Wallis, para 
p<0,05, Grupo estatisticamente diferente dos demais no teste de Post Hoc de Dunns (*p<0,05); 
(+p<0,05); (#p<0,05); (¥p<0,05); (€p<0,05); (£p<0,05). 
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4.4 GANHO RELATIVO 

A Tabela 8 mostra o ganho relativo da dor e da incapacidade funcional 

obtido pelos quatro grupos. O Grupo Laser Pulsátil obteve ganhos mais 

expressivos na variável dor (91,2%) e o Grupo Ultrassom 3 MHz(modo pulsátil) 

na variável incapacidade funcional (82,3%). Vale salientar que o Grupo controle 

teve piora nas duas variáveis. Com relação a qualidade da dor (McGill), 

dimensões sensorial e afetiva, o maior ganho relativo foi respectivamente do 

Grupo Ultrassom 3MHz(modo pulsátil) (57,60%) e Grupo Laser Pulsátil 

(66,70%). 

Tabela 8 - Ganho relativo da dor (EVA), dor (McGill) dimensão sensorial e afetiva e da 

incapacidade funcional, dos grupos tratados e controle 

Variáveis 
Laser 
Pulsátil 
(n=26) 

Ultrassom 
3MHz 
(Pulsátil) 
(n=24) 

Ultrassom  
1MHz 
(Contínuo) 
(n=26) 

Controle 
 
(n=24) 

Dor-EVA (%) 91,2 76,9 81,5 -5,8 
Dor-McGill(%)     
Sensorial  51,8 57,6 40 -22,6 
Afetiva  66,7 50 60 -40 
Incapacidade 
Funcional (%) 

66,5 82,3 50 -38 

EVA= escala visual analógica; %= porcentagem. 
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5 DISCUSSÃO 

O presente estudo verificou o efeito do laser pulsátil de baixa 

intensidade, do ultrassom 3 MHz (modo pulsátil) e 1 MHz (modo contínuo)na 

dor eincapacidade funcionalem portadoras de lombalgia crônica não específica 

e nossos dados mostram que os três grupos melhoraram  em relação à 

intensidade e qualidade da dor e na incapacidade funcional, com maior ganho 

relativo no grupo laser pulsátil.  

 

5.1 LASER PULSÁTIL NA DOR E NA INCAPACIDADE FUNCIONAL. 

O laser de baixa intensidadeé bastante utilizado pelos fisioterapeutas 

como uma alternativa de tratamento não invasivo para dores 

musculoesqueléticas agudas e crônicas, mas seus efeitos analgésicos 

permanecem controversos65, 121. 

Ao laser de baixa intensidadesão atribuídosefeitosanalgésicos122, 

antiinflamatórios123, 124, miorrelaxantes125, antiedematoso123, 126 por estimular 

a motricidade dos linfáticos127,de cicatrização tecidual, proliferação de 

fibroblastos124, reparação ligamentar, bioestimulantes, não térmicos e não 

destrutivos que altera a função celular, biomodulação da microcirculação125, 

regulação da proliferação de condrócitos124, 128, eliminação de 

glicocorticoides129; produção de adenosina trifosfato, aumento de endorfinas 

edo metabolismo celular130; aumento da eliminação urinária de ácido 5-hidroxi 

indol acético que é um produto do metabolismo da serotonina e aumento da 

produção de adenosinatrifosfato ainda são enfatizados131. 

Esses efeitos podem ajudar a explicar a diminuição da dor lombar e 

a melhora da incapacidade funcional das voluntárias tratadas com laser pulsátil 

em nosso estudo quando comparadas ao grupo controle. A dor crônica e a 

incapacidade podem evocar uma resposta estressora persistente, exacerbando 

ou mantendo a dor132 podendo justificar o porquê as voluntárias do grupo 

controle não obtiveram melhora. 
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De certa forma, corroborando com nossos achados, Djavid et 

al.54concluíram em um estudo que tratou de homens e mulheres com lombalgia 

crônica e exercícios com e sem laser, que o grupo tratado com o acréscimo do 

laser teve os melhores benefícios.  

Ay et al.126 comparou a eficácia do laser de baixa intensidade e placebo 

na dor e na incapacidade funcional de pacientes com  hérnia de disco lombar e 

dor aguda e crônica. Eles utilizaram o AsGa, dosimetria de 40 J/cm² e ao final, 

concluíram que ambos os grupos tiveram melhora da dor mas não da 

incapacidade funcional. 

Gur et al.124afirma que a terapia por laser não tem nenhuma vantagem 

sobre o exercício num curto período de tempo, enquanto Basford et al133 

mostra que há controvérsias sobre o uso de laser com exercícios, pois em seu 

estudo apenas utilizando o laser, obteve efeito positivo na melhora da dor no 

grupo tratado quando comparado ao grupo controle. 

Duas revisões sistemáticas, uma sobre a eficácia de modalidades físicas 

na dor e outra sobre o laser de baixa intensidade para lombalgia não 

específica, não apontam evidências para o laser de baixa intensidade devido 

às populações do estudo, intervenções e comparações dos grupos estudados 

serem heterogêneas e com dados insuficientes para conclusão sobre os efeitos 

do laser134, 135. De fato isso acontece frequentemente nos estudos com laser 

onde há pouca padronização, amostras pequenas e não homogêneas e com 

pouco rigor metodológico. 

Limitações físicas são comuns em pacientes com lombalgia136. As 

voluntárias tratadas no presente estudo apresentaram dor moderada e baixa 

incapacidade funcional e dados semelhantes são relatados no estudo de Bento 

et al137 ondepode  ter havido adaptação à dor, ou seja, como as voluntárias 

tinham dor há quatro meses ou mais, o tempo pode ter sido o responsável por 

essa adaptação, pois as mesmas podem procurar posturas que facilitem suas 

atividades funcionais e de vida diária. 

Em um ensaio clínico randomizado que utilizou laser e placebo para 

tratamento da lombalgia crônica, o grupo laser foi superior ao placebo138,mas o 
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estudo de Ay et al.126não mostrou superioridade do laser sobre o placebo na 

lombalgia tanto aguda quanto na crônica. 

Vários fatores devem ser considerados na efetividade do laser de baixa 

intensidade: comprimento de onda, dosimetria, frequência, intensidade, 

densidade de energia são variáveis não padronizadas nos estudos e as 

comparações se tornam difíceis de serem feitas, além do mais, existem vários 

tipos de lasers e cada tipo pode ter efeito diferente nos diferentes 

diagnósticos126. 

 

5.2 ULTRASSOM 3 MHZ (MODO PULSÁTIL) NA DOR E NA 

INCAPACIDADE FUNCIONAL 

O ultrassom pulsátil é uma forma de energia sônica de efeitos não 

térmicos. Estudos recentes tem apontado que efeitos não térmicos são 

melhores do que os efeitos térmicos93, 139 pois podem influenciar fortemente os 

tecidos, induzindo a alterações significativas na atividade tecidual79,140. 

Utilizando o modo de energia, que é preferencialmente absorvido nos tecidos, é 

possível disparar uma série de alterações fisiológicas que podem ser 

posteriormente utilizadas para obter benefícios terapêuticos. A frequência de 3 

MHz é mais apropriada para calor superficial e 1MHz para calor profundo97 e 

as ondas sônicas são absorvidas diferentemente em tecidos com pouca ou 

muita quantidade de colágeno88, 93.  

No presente estudo o grupo tratado com ultrassom 3 MHz, modo pulsátil, 

também apresentou melhora da dor e melhora na incapacidade funcional. Esse 

fato pode ser explicado pelos mecanismos não térmicos como o efeito de 

cavitação e microfluxo. A cavitação pode ser instável ou estável e somente a 

estável tem efeitos terapêuticos benéficos e esta ocorre somente em altas 

intensidades de ultrassom formando microbolhas de gás no tecido como 

resultado da vibração. Estas bolhas ao se expandirem e se contraírem 

(pulsação) em respostas a alterações de pressão repetidas regularmente 

durante muitos ciclos acústicos, e assim o colapso dessas bolhas leva a 
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aumento da pressão. A cavitação aumenta o volume de fluído em torno dessas 

bolhas67.  

O microfluxo produz tensões altamente viscosas e pode alterar a 

estrutura e o funcionamento da membrana celular devido às alterações na 

permeabilidade da membrana ao sódio67 e ao cálcio67, 141 que são importantes 

íons para o processo de cicatrização. 

Como efeitos não térmicos do ultrassom podemos considerar o aumento 

da degradação dos mastócitos e sua liberação de fator quimiotático e 

histamina94. A responsividade dos macrófagos é explicada em parte, pela 

eficácia do ultrassom durante a fase de reparo na inflamação onde os 

macrófagos são o tipo de célula dominante142.  

O ultrassom no modo pulsátil foi testado em alguns estudos em outras 

regiões do corpo, também com poucas evidências na melhora da dor. Em dois 

estudos sobreepicondilite lateral e ombro doloroso, foi utilizada a dosimetria de 

1 W/cm² com frequência de duas a três vezes por semana e não foram 

encontrados resultados satisfatórios na melhora da dor 143, 144. 

Estudo recente avaliou os efeitos do ultrassom contínuo, ultrassom 

pulsátil e placebo, todos com acréscimo de um programa de exercícios 

domiciliares, na osteoartrite de joelho. Para o grupo do ultrassom contínuo foi 

utilizado a dosimetria de 1 W/cm², no grupo pulsátil 1:4 (25%), ambos de 1Mhz. 

Na reavaliação, todos os grupos melhoraram e não houve diferença 

estatisticamente significante entre eles145. 

 

5.3 ULTRASSOM 1 MHZ (MODO CONTÍNUO) NA DOR E NA 

INCAPACIDADE FUNCIONAL 

A analgesia efetiva para as síndromes dolorosas ainda é um grande 

desafio146 e embora o ultrassom terapêutico seja usado há mais de 80 anos no 

tratamento da lombalgia crônica, seu uso clínico ainda gera controvérsias, 

sendo limitadas as evidências sobre seus efeitos99, 147-150. Há escassez de 

estudos com ultrassom e apenas alguns estudos têm investigado seus efeitos 
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no tratamento de pacientes com lombalgia crônica, muitos deles com baixa 

qualidade e amostras muito pequenas comprometendo assim as evidências151, 

havendo necessidade de mais estudos que apontem a sua eficácia99. Revisões 

realizadas nas duas décadas passadas também relatam pouca evidência sobre 

seus efeitos e benefícios em áreas específicas como ombro e entorse de 

tornozelo, e ainda são extremamente escassos os trabalhos com o uso do 

ultrassom na região lombar97. Os poucos trabalhos são terapias combinadas 

com exercícios100, tens152, manipulação da coluna153, osteopatia101, corrente 

interferencial102, estimulação elétrica154, ondas curtas98 o que não deixa claro 

quais são seus efeitos isolados.  

Para tratamento de condições crônicas, é indicada a escolha do 

ultrassom contínuo, com intensidade entre 1,5 a 2,5 W/cm² por um período de 

10 minutos, dependendo do tamanho da área a ser tratada. Isso se deve ao 

fato da onda ser absorvida em ambos os tecidos, superficial e 

profundo153.Estudos randomizados controlados tem relatado benefícios 

significantes do ultrassom terapêutico sobre o ultrassom placebo com 

dosagens de 1 W/cm2 a 1,5 W/cm2154, 155. 

No presente estudo, utilizamos a dosimetria de 1 W/cm² para as duas 

modalidades de ultrassom, pulsátil e contínuo, por um período de 2 minutos em 

cada um dos três pontos demarcados no lado direito e esquerdo da coluna 

lombar, totalizando 12 minutos, sem outro tipo de intervenção associada, o que 

deixa claro que os resultados são meramente dos efeitos da onda sônica, e 

como resultado, as voluntárias tiveram redução da dor lombar e melhora da 

incapacidade funcional. 

Nossos achados com relação à dor são corroborados pelos resultados 

de Durmus et al.154 que comparou três grupos de pacientes com lombalgia 

crônica não específica, utilizando ultrassom contínuo (1 W/cm²), estimulação 

elétrica, ambos com exercício e um grupo somente com exercícios. Ao final do 

estudo concluíram que houve melhora da dor nos dois grupos tratados com US 

e estimulação elétrica, mas não houve melhora da incapacidade funcional.  
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Ebadi et al.100 concluiu que não houve melhora na dor, mas apenas 

efeitos benéficos na melhora da função, amplitude de movimento de flexão e 

extensão lombar em pacientes com lombalgia crônica não específica tratadas 

com ultrassom (1,5 W/m²) e placebo mais exercícios parcialmente 

supervisionados, corroborando com nossos achados quanto à função.  

Quanto ao grupo tratado com ultrassom 1 MHz, modo contínuo, a 

redução da dor pode ser explicada por seus mecanismos térmicos82, 156, como 

aumento da velocidade de condução nervosa motora e sensorial, do fluxo 

sanguíneo, da atividade dos macrófagos, melhora da adesão dos leucócitos a 

células endoteliais danificadas e quanto à melhora da capacidade funcional 

pelos efeitos na extensibilidade de estruturas ricas em colágeno99, 157, da 

deposição de colágeno, da redução de espasmos musculares82 e aumento do 

limiar nociceptivo99. 

O efeito benéfico do ultrassom modo contínuo na melhora da dor não é 

uma unanimidade. Mohseni-Bandpei et al.153 trataram mulheres com lombalgia 

crônica alocadas em dois grupos, um tratadocom ultrassom contínuo e 

exercícios, e o outro com manipulação e exercícios. Ao final concluíram que, 

embora os dois grupos apresentassem melhora, o grupo da manipulação teve 

os melhores resultados a curto e em longo prazo.  

Uma revisão sistemática sobre ultrassom e ondas curtas na lombalgia 

crônica não específica, selecionou quatro estudos e ao final não apontou 

eficácia das duas modalidades98.  

 

5.4 COMPARAÇÃO DOS EFEITOS ENTRE OS GRUPOS 

No presente estudo todos os grupos tratados tiveram melhora da dor, 

mas o grupo laser pulsátil obteve os melhores resultados comparados ao 

ultrassom pulsátil e contínuo. 

Na prática fisioterapêutica, laser e ultrassom são modalidades muito 

utilizadas nas lesões do sistema musculoesquelético, pois tem ações anti-

inflamatórias e antálgicas79. Além de ser de baixo custo158 o laser não tem 
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efeitos colaterais. Estas lesões também são tratadas com uso de anti-

inflamatórios não hormonais, porém estes exercem efeitos colaterais para o 

indivíduo como problemas cardiovasculares e gastrointestinais, fazendo com 

que haja uma procura por tratamentos alternativos e entre eles o laser e 

ultrassom159, 160. Embora ambos tenhamefeitos semelhantes, a absorção 

ocorre de forma diferenciada nos diferentes tipos de tecido, sendo esta a 

grande diferença entre eles79. A radiação emitida pelo laser apresenta baixo 

coeficiente de absorção e máxima penetração nos tecidos161, e ao penetrar 

nos tecidos e ser absorvida, esta libera histamina, serotonina, prostlaglandinas, 

bradicinina e assim pode inibir ou estimular as atividades celulares e 

enzimáticas162.  

Outro efeito atribuído ao laser que o difere do ultrassom é o de 

eliminação de glicocorticóide163. Existe uma teoria que em quadros de dor 

crônica, há uma baixa concentração de glicocorticoideo que pode impedir o 

indivíduo de sair de uma condição de cronicidade164. Além disso, também 

altera a morfologia da mitocôndria na região perinuclear em 24 a 48 horas após 

a irradiação, além de propiciar a formação de mitocôndrias gigantes165. A 

homeostase do cálcio, fabricação de oxigênio e controle da apoptose são 

condições obtidas pela irradiação do laser em várias condições 

fisiopatológicas166. 

As alterações na transcrição da mitocôndria ocorrem quando há 

irradiação isolada do laser, e aumenta sua cascata de reações bem como o 

número de componentes da cadeias respiratória, como citocromos, citocromo 

oxidase e flavina deidrogenase167. 

Considerando a escolha do ultrassom no presente estudo, 3 MHz e 1 

Mhz, modos pulsátil e contínuo respectivamente, o ultrassom 1 MHz, modo 

contínuo, teve melhores resultados do que o pulsátil na variável dor. O 

ultrassom 1MHz,modo contínuo,atinge mais profundamente os tecidos, 

aumenta a vasodilatação e o fluxo sanguíneo local modulando a dor, reduzindo 

espasmo muscular local e aumentando a extensibilidade do colágeno67, 97. 
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Porém,na melhora da incapacidade funcional, o ultrassom 3 Mhz, modo 

pulsátil, foi superior aos grupos laser pulsátil, ultrassom contínuo e controle. 

Efeitos não térmicos do ultrassom modo pulsátil podem explicar a melhora da 

incapacidade funcional. A cavitação estável consiste de bolhas de gás que se 

expandem e se contraem devido às alterações de pressãorepetidas durante os 

muitos ciclos acústicos67fazem uma espécie de micromassagem no local 

reduzindo espasmo muscular168. Ainda, o microfluxo que produz tensões 

altamente viscosas que podem alterar a permeabilidade da membrana celular 

ao sódio e cálcio, íons importantes no processo de cicatrização tecidual67, 88, 95, 

168, 169.  

5.5 IMPLICAÇÕES CLÍNICAS 

O presente estudo mostra a importância de se estudar as terapias 

isoladamente no controle da dor lombar. Muitos pacientes com dor lombar 

abandonam o tratamento e muitas vezes nem o iniciam por vários fatores como 

cinesiofobia, tempo gasto com a fisioterapia, e muitas vezes o fisioterapeuta 

não tem a oportunidade de conscientizá-lo da importância da reabilitação e dos 

agravos que a ausência do tratamento pode acarretar ao paciente. As 

modalidades escolhidas são terapias de baixo custo, de curto tempo de 

aplicação (de 75 a 120 segundos), menos de quatro semanas de tratamento, 

com efeito de diminuição rápida da dor e melhora da incapacidade funcional. 

Dessa forma, o emprego de terapias antiálgicas como laser e ultrassom podem 

ser uma boa opção até mesmo de fidelização do paciente ao tratamento, 

permitindo ao fisioterapeuta, tempo para um trabalho de conscientização do 

paciente sobre outras condutas, como o exercício, a terapia manual, sem 

receio do agravo ou exaberbação dos sintomas, e assim, dar continuidade ao 

tratamento.  

5.6 LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

O presente estudo apresentou algumas limitações.  Não foi realizado 

follow-up e os resultados são meramente a curto prazo. Outra limitação é a 

ausência de um grupo placebo o que é difícil ser autorizado pelo comitê de 
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ética em pesquisa. Exames complementares como os de imagem também 

foram fator limitante no diagnóstico de lombalgia não específica, embora a faixa 

etária da amostra já exclua muitos casos de lombalgia específica. A falta de 

controle de medicações ingeridas em um período anterior ou durante as 

semanas de tratamento é outro fator de limitação do estudo, embora na 

avaliação todas referiram não fazer uso de analgésicos e antiinflamatórios. 
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6 CONCLUSÃO 

O laser pulsátil de baixa intensidade, ultrassom terapêutico 3 MHz e 1 

MHz nos modos pulsátil e contínuo, respectivamente, tem efeitossignificativos 

na diminuição da dor lombar e na melhora da incapacidade funcional em 

portadoras de lombalgia crônica não específica. Quanto ao ganho relativo, o 

laser pulsátil de baixa intensidade teve melhor efeito na dor enquanto o 

ultrassom 3 MHz, modo pulsátil, na melhora da incapacidade funcional. 
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7 ANEXOS 

7.1 ANEXO 1:  Aprovação do Comitê de Ética 
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7.2 ANEXO 2- Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

_______________________________________________________________________ 

I - DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU 

RESPONSÁVEL LEGAL 

1.NOME:..................................................................................................................... 
DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº : ........................................ SEXO:  M □   F  □ 
DATA NASCIMENTO: ......../......../......  
ENDEREÇO............................................................ Nº................ APTO: ........................... 
BAIRRO:...................................... CIDADE....................................................................... 
CEP:............................. TELEFONE: DDD (............).................................................. 

2.RESPONSÁVELLEGAL ........................................................................................ 
NATUREZA (grau de parentesco, tutor, curador, etc) ........................................................ 
DOCUMENTO DE IDENTIDADE:............................... SEXO:  M □   F □   
DATA NASCIMENTO: ....../......./...... 
ENDEREÇO: .............................................................. Nº................... APTO: .................... 
BAIRRO: ........................................................ CIDADE: ..................................................... 
CEP: ....................................................................................................................................  
TELEFONE: DDD ............................................................................................................... 
 

______________________________________________________________________ 

 

II - DADOS SOBRE A PESQUISA 

1. TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA:  
“Efeito do laser e ultrassom na dor e incapacidade funcional de 

mulheres com lombalgia crônica não específica: ensaio clínico 
randomizado” 
2. PESQUISADOR: Amélia Pasqual Marques 

CARGO/FUNÇÃO: Pesquisador 

UNIDADE DO HCFMUSP: Faculdade de Medicina  

3. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA: 

     RISCO MÍNIMO x  RISCO MÉDIO □ 

 RISCO BAIXO □  RISCO MAIOR □ 

4.DURAÇÃO DA PESQUISA: 36 meses  

01 - Desenho do estudo e objetivo(s): 

Gostaríamos de convidá-lo a participar de uma pesquisa que tem como objetivo 

Verificar o efeito do laser pulsátil, do ultrassom contínuo e pulsátil na dor e na 

incapacidade funcional de mulheres com lombalgia crônica. 
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02 – Descrição dos procedimentos que serão realizados, com seus propósitos e 
identificação dos que forem experimentais e não rotineiros:  

O Sr. (a) deverá responder alguns questionários que irão avaliar a sua dor nas 
costas e a capacidade para realizar atividades do dia a dia (funcionais). Além disso, o 
Sr. (a) também fará um exame de sangue para verificar os hormônios que podem ou 
não estar alterados com a dor Depois dos exames começará o tratamento de 
fisioterapia que constará de aplicação de ultrassom terapêutico ou Laser na região da 
coluna onde refere a dor. O ultrassom é um aparelho utilizado em fisioterapia para 
alívio da dor (mostrar o aparelho). Para isto será passado um gel na sua pele e depois 
com este cabeçote será aplicado o ultrassom. O laser (mostrar o aparelho) também é 
utilizado para aliviar a dor e será aplicado na região da coluna lombar onde o Sr (a) 
refere a dor. Ao todo serão realizadas 10 sessões com um ou o outro aparelho. Todos 
os questionários e os exames serão realizadas antes e depois do tratamento.  

Em nenhum momento o Sr (a) sentirá dor. Durante todos os testes sempre 
haverá uma pessoa ao seu lado para lhe dar mais segurança e conforto no decorrer 
da avaliação. 

 
03 – Relação dos procedimentos rotineiros e como são realizados – coleta de sangue por 
punção periférica da veia do antebraço; exames radiológicos; 

R: Exame de sangue com pessoa com experiência previa. 

04 – Descrição dos desconfortos e riscos esperados nos procedimentos dos itens 2 e 
3: 

O Risco e desconforto devem ser mínimos e deverá ser durante a coleta de 
sangue.  No tratamento com o ultrassom e o Laser não haverá nenhum efeito colateral 
ou adversos durante a avaliação e tratamento. 

 

05 – Benefícios para o participante: 

Não há benefícios diretos imediatos para o paciente. Os benefícios esperados são 
em relação à melhor compreensão dos fatores que podem estar presentes nos pacientes 
com dor lombar crônica e pode elucidar alguns aspectos da dor crônica e com isto propor 
abordagens terapêuticas inovadoras e mais completas. 

06 – Relação de procedimentos alternativos que possam ser vantajosos, pelos quais o 
paciente pode optar; 

Durante as avaliações e o tratamento o pesquisador está disponível para 
esclarecimentos, orientações, além de retorno imediato sobre resultados dos testes. 

 

07 – Garantia de acesso: em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos 
profissionais responsáveis pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. O 
principal investigador é a Dra Amélia Pasqual Marques que pode ser encontrada no 
endereço Rua Cipotânea, 51 – Cidade Universitária, São Paulo, Telefone: (11) 3091.8423 
– Celular (11) 8555.5895. Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da 
pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua Ovídio 
Pires de Campos, 225 – 5º andar – tel: 3069-6442 ramais 16, 17, 18 ou 20, FAX: 3069-
6442 ramal 26 – E-mail: cep.fmusp@hcnet.usp.br 
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08 – 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; 

 
09 – Direito de confidencialidade – As informações obtidas serão analisadas em conjunto 
com outros pacientes, não sendo divulgada a identificação de nenhum participante; 

 
10 – Direito de ser mantido atualizado sobre os resultados parciais das pesquisas, 
quando em estudos abertos, ou de resultados que sejam do conhecimento dos 
pesquisadores; 

 
11 – 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. 

 
12 - 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, descrevendo o estudo “Efeito do laser e ultrassom na 
dor e incapacidade funcional de mulheres com lombalgia crônica não 
específica: ensaio clínico randomizado”. Eu discuti com a Profª. M.ª. Ana Paula 
Fernandes De Angelis Rubira (Rua Brasília, 30262, AP. 502, 3211-8082 e 9207-0778), 
sobre a minha decisão em participar nesse estudo. Ficaram claros para mim 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. 
 
 

Assinatura do 

participante/representante legal 

 

Data       /       /        

-------------------------------------------------------------------------  

 (Somente para o responsável do projeto) 

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 responsável pelo 
estudo 

Data       /       /        

------------------------------------------------- 
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7.3 ANEXO 3:Questionário de Lombalgia 

 

Nome: 

Idade:                                                                                     Sexo:                          

Fone:     Peso:                           Altura: 

Profissão:                                                                               Estado Civil: 

Curso:                                                                                    Período:  

Data: 

 

1- Sente dor lombar? 

(   ) Sim   (   ) Não    (   ) Às vezes.  

 

2- Sente dor todos os dias? 

(   ) Sim   (   ) Não    (   ) Às vezes. 

 

3- Quando sente dor, por quanto tempo ela permanece? 

(   ) 30 minutos  (   ) 1hora   (   ) 2 horas   (   ) 5 horas  (   ) O dia inteiro 

 

4- Há quanto tempo tem essa dor? 

(   ) 1 dia  (   ) 1 semana   (   ) 1 mês     (   ) 6 meses   (   ) mais de 1 ano  

 

5- Sente dor ao acordar? 

(   ) Sim   (   ) Não    (   ) Às vezes 

 

6- Acorda a noite devido à dor? 

(   ) Sim   (   ) Não    (   ) Às vezes. 

 

7- Quando sente dor? 

(   ) No início do dia     (   ) No final do dia 

 

8- Sente dor em que posição? 

(   ) Sentado   (   ) Em pé  (   ) Quando vira-se para os lados    

(   ) Quando agacha 

 

9- Tem crises repentinas de dor na região lombar? 

(   ) Sim   (   ) Não    (   ) Às vezes. 
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10- A sua dor espalha-se a outras regiões do corpo? 

(   ) Sim   (   ) Não    (   ) Às vezes 

 

11- Faz algum tipo de atividade física? 

(   ) Sim   (   ) Não    (   ) Às vezes. 

 

12- Que tipo de atividade física? ____________________________________ 

 

13- Quantas vezes por semana? ____________________________________ 

 

14- Quantas horas por dia? ________________________________________ 

 

15- A dor melhora quando realiza atividade física? 

(   ) Sim   (   ) Não   (   ) Às vezes. 

 

16- Sente dor quando pratica atividade física? 

(   ) Sim   (   ) Não    (   ) Às vezes. 

 

17- Levanta peso de algum tipo no seu dia-a-dia? 

(   ) Sim   (   ) Não    (   ) Às vezes. 

 

18- Como avalia a sua dor agora, neste momento? 

____________________________________________________________ 

 

19- Qual a intensidade da dor mais forte que sentiu nas últimas 4 semanas? 

0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  

 

20- Em média, qual a intensidade da dor que sentiu nas últimas 4 semanas? 

0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  

 

21- Como descreve sua dor? 

(  ) Dor constante com ligeiras variações  

(  ) Dor constante com crises de dor 

(  ) Crises de dor sem dor nos intervalos 

(  ) Crises freqüentes de dor com dor nos intervalos 



42 

 

22- Sente uma sensação de picada ou formigamento na zona da dor (como 

formigas a caminhar ou uma vibração elétrica)? 

(   ) Sim   (   ) Não    (   ) Às vezes. 

 

23- Tem hérnia de disco? 

(   ) Sim          (   ) Não 

 

24- Você fuma? 

(   ) Sim          (   ) Não 

 

25- Quantas vezes por dia? ____________________________________________ 

 

26- Faz Fisioterapia por causa da dor?  

(   ) Sim          (   ) Não 

 

27- Já realizou Fisioterapia por causa da dor? 

(   ) Sim          (   ) Não 

 

28- Há quanto tempo? ________________________________________________ 

 

29- Sentiu melhora? 

(   ) Sim          (   ) Não 

 

30- Qual o tratamento realizado na Fisioterapia?  

_______________________________________________________________ 

 

31- Outras considerações que você queira relatar. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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7.4 ANEXO 4:Mapa de Dor 

 

 

Nome: 
Endereço:       Idade: 
Fone:        Sexo: 
Profissão:                                             Estado Civil: 
Curso:                                                   Período:  
 

 

 

 

 

 

 

 

Responda há quanto tempo sente dor nas seguintes regiões marcadas por 

você e qual valor atribui a essa dor de 0 – 10. 
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TABELA DO MAPA DE DOR 

 

Frente  

                  Tempo    Valor  

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

21    

22    

 

 

 

 

  

Costas 

Tempo    Valor  

23       

24       

25       

26       

27       

28       

29       

30       

31       

32       

33       

34    

35    

36    

37    

38    

39    

40    

41    

42    

43    

44    

45    
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7.5 ANEXO 5: Escala Visual Analógica de Dor 

 

 

Nome: _________________________________________________________ 

Idade: _______     Data: ___/____/_____ 

 

 

 

 

 |                 | 

sem dor                                                                                     pior dor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Dor 



46 

 

7.6 ANEXO 6: Versão Brasileira do Questionário McGill de Dor (Castro, 1999) 

1 – Temporal 
 

1. que vai e vem          
2. que pulsa              
3. latejante 
4. em pancadas   

 

2 - Espacial 
 

1. que salta aqui e ali 
2. que se espalha 

em círculos 
3.    que irradia  

3 – Pressão - Ponto 
 

1. pisca como uma 
agulhada 

2. é como fisgada  
3. como uma 

pontada de faca     
4. perfura como uma 

broca    
 

4 - Incisão 
 

1. que corta como 
navalha              

2. que dilacera a 
carne       

 

5- Compressão 
 

1. como um beliscão   
2. em pressão             
3. como uma 

mordida          
4. em cãibra/cólica      
5. que esmaga 

 

6 - Tração 
 

1. que repuxa      
2. em pressão        
3. que parte ao meio 

7 – Calor 
 

1. que esquenta          
2. que queima como 

água quente  
3. que queima como 

fogo    

8 – Vivacidade 
 

1. que coça  
2. em formigamento    
3. ardida 
4. como uma 

ferroada          

9 – Surdez 
 

1. amortecida 
2. adormecida 

 
 

10 – Geral 
 

1. sensível 
2. dolorida 
3. como um 

machucado 
4. pesada 

 

11 – Cansaço 
 

1. que cansa 
2. que enfraquece 
3. fatigante 
4. que consome 

12 – Autonômica 
 

1. de suar frio 
2. que dá ânsia de 

vômito 
 

13- Medo 
 

1. assustadora 
2. horrível 
3. tenebrosa 

14 – Punição 
 

1. castigante 
2. torturante 
3. de matar        

 

15 – Desprazer 
 

1. chata 
2. que perturba 
3. que dá nervoso 
4. irritante 
5. de chorar 

16–
AvaliaçãoSubjetiva 
1. leve 
2. incômoda 
3. miserável 
4. angustiante 
5. inaguentável 

 

17 – Dor/Movimento 
 

1. que prende 
2. que imobiliza   
3. que paralisa 

 

18 - Sensoriais 
 

1. que cresci e 
diminui 

2. que espeta como 
uma lança     

3. que rasga a pele   

19– Sensação de Frio
 

1. fria 
2. gelada 
3. congelante 

20 - Emocionais 
 

1. que dá falta de ar 
2. que deixa tenso 

(a)   
 

 

PRI: índice de classificação da 

dor (Total=67) 

1 a 10: sensorial 

          11 a 15: afetivas 

          16: avaliativa 

          17 a 20: mistas  
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7.7 ANEXO 7: Questionário Roland Morris de Incapacidade 

Quando suas costas doem você pode achar difícil fazer coisas que 

normalmente fazia. Esta lista contém frases de pessoas descrevendo a si mesmas 

quando sentem dor nas costas. Você pode achar entre estas frases que você lê 

algumas que descrevem você hoje. À medida que você lê estas frases, pense em você 

hoje. Marque a sentença que descreve você hoje. Se a frase não descreve o que você 

sente, ignore-a e leia a seguinte. Lembre-se, só marque a frase se você tiver certeza 

que ela descreve você hoje.  

1- Fico em casa a maior parte do tempo devido a minha coluna.  

2- Eu mudo de posição frequentemente para tentar aliviar minha coluna.  

3- Eu ando mais lentamente do que o meu normal por causa de minha coluna.  

4- Por causa de minhas costas não estou fazendo nenhum dos trabalhos que 

fazia em minha casa.  

5- Por causa de minhas costas, eu uso um corrimão para subir escadas.  

6- Por causa de minhas costas, eu deito para descansar mais frequentemente.  

7- Por causa de minhas costas, eu necessito de apoio para levantar-me de uma  

cadeira.  

8- Por causa de minhas costas, eu tento arranjar pessoas para fazerem coisas 

para mim.  

9- Eu me visto mais lentamente do que o usual, por causa de minhas costas. 

10- Eu fico de pé por períodos curtos, por causa de minhas costas.  

11- Por causa de minhas costas, eu procuro não me curvar ou agachar.  

12- Eu acho difícil sair de uma cadeira, por causa de minhas costas.  

13- Minhas costas doem a maior parte do tempo.  

14- Eu acho difícil me virar na cama Por causa de minhas costas.  

15- Meu apetite não é bom por causa de dor nas costas.   

16- Tenho problemas para calçar meias devido a dor nas minhas costas.   

17- Só consigo andar distâncias curtas por causa de minhas costas  

18- Durmo pior de barriga para cima.   

19- Devido a minha dor nas costas, preciso de ajuda para me vestir.  

20- Eu fico sentado a maior parte do dia por causa de minhas costas  

21- Eu evito trabalhos pesados em casa por causa de minhas costas  

22- Devido a minha dor nas costas fico mais irritado e de mau humor com as  

pessoas, do que normalmente.  

23- Por causa de minhas costas, subo escadas mais devagar do que o usual.  

24- Fico na cama a maior parte do tempo por causa de minhas costas. 
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7.8 ANEXO 8: Certificados de calibração dos equipamentos de laser, 

ultrassom pulsátil e contínuo 
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