
JBP – Rev Ibero-am Odontopediatr Odontol Bebê 2004; 7(38):372-6

Avaliação da Dor em Odontologia para o 
Paciente sem Comunicação

Evaluation of Pain in Dentistry in Patients with no Communication

Maria Teresa Botti Rodrigues dos Santos*
Walter João Genovese**

Santos MTBR dos, Genovese WJ. Avaliação da dor em odontologia para o paciente sem comunicação. Rev Ibero-am Odontopediatr 
Odontol Bebê 2004; 7(38):372-6.

Por meio de questionário com 17 itens, elaborado pela equipe multidisciplinar de reabilitação do 
Lar Escola São Francisco/UNIFESP-EPM, e aplicado em dois grupos de Cirurgiões-dentistas, o estudo 
objetivava avaliar a dor durante o tratamento odontológico em pacientes com paralisia cerebral tipo 
tetraparesia espástica, entre 6 e 15 anos de idade, sem comunicação verbal ou suplementar alternativa, 
a fi m de melhor atendê-los. Os itens do questionário buscavam a coleta sistemática de dados, bem 
como as reações individuais frente à presença da dor, expressas de forma não-verbal. O primeiro 
grupo de Cirurgiões-dentistas era composto por 34 docentes de uma faculdade de Odontologia, sem 
experiência no tratamento desses pacientes, e o segundo, por 34 Cirurgiões-dentistas que atendiam 
diariamente, há mais de dois anos, pacientes com alterações motoras. Dentre os itens, a manifestação 
dolorosa mais escolhida por ambos os grupos foi a expressão facial observada pelo franzir das 
sobrancelhas, ou fechamento dos olhos e/ou contração da musculatura ocular (83,82%). Concluímos 
que a observação da expressão facial é fator preponderante para a distinção da dor bucodental em 
indivíduos com tetraparesia espástica sem comunicação verbal, ou de qualquer outra natureza. 
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Dor é uma qualidade sensorial complexa, 
freqüentemente não relacionada ao grau de lesão 
tecidual. A interpretação da sensação dolorosa 
envolve não apenas os aspectos físico-químicos 
da nocicepção, mas também os componentes 
socioculturais dos indivíduos e as particularidades 
do ambiente onde o fenômeno nociceptivo é ex-
perimentado (Ashburn, Rice, 1998). Conceituada 
como uma experiência sensorial e emocional 
desagradável, associada ou descrita em termos 
de lesões teciduais reais ou potenciais (Trieger, 
1994).

Embora a dor seja reconhecida como sendo 
mais uma experiência que uma sensação, ela re-
presenta dimensão sensorial que registra a natureza 
do estímulo iniciador, incluindo sua qualidade, 
intensidade, localização e duração. Mas ela tem 
outras dimensões também: a cognitiva, que repre-
senta a capacidade do indivíduo de compreender 

e avaliar o signifi cado da experiência; emocio-
nal, que representa os sentimentos gerados; e 
motivacional, que tem a ver com a iniciativa de 
terminá-la (Melzack, 1974). As palavras usadas 
pelos pacientes para descrever suas dores foram 
estudadas e classifi cadas por Melzack (1975), 
trabalho que precedeu o McGill Pain Question-
naire, utilizado para avaliar a dor em termos do 
seu signifi cado para o indivíduo que está sendo 
avaliado. Utiliza descritores classifi cados em sen-
soriais, emocionais, avaliadores e variados.

Para que haja a percepção dolorosa, os 
estímulos ambientais são transformados em po-
tenciais de ação, que são transferidos por fi bras 
nervosas periféricas para o Sistema Nervoso Cen-
tral. Os receptores nociceptivos são representados 
por terminações nervosas livres. Sua atividade é 
modulada pela ação de substâncias químicas al-
giogênicas, liberadas nos tecidos em decorrência 
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de processos infl amatórios, traumáticos ou isquêmicos. 
O sistema nervoso neurovegetativo simpático pode mo-
difi car a vasoatividade e as características bioquímicas 
do interstício, gerando ou agravando a síndrome álgica 
(Konrad et al., 2001).

Tradicionalmente, pesquisadores da dor e Clínicos 
têm conduzido estudos quase que exclusivamente com 
indivíduos que conseguem, por si mesmos, expressar a 
sua dor (Chapman et al., 1985). Recentemente, entre-
tanto, um número de pesquisadores iniciou trabalhos 
avaliativos de comportamentos não-verbais como forma 
alternativa ou método suplementar para avaliar a dor 
(Craig et al., 1994; Oberlander et al., 1999; Hadjista-
vropoulos et al., 2002).

A face é a principal fonte de expressão, comu-
nicação e gratifi cação. Dependemos desta estrutura 
para nossa sobrevivência, tanto física como emocional. 
Utilizamos estas estruturas para expressar nossos senti-
mentos aos outros (Magni et al., 1993).

Craig et al. (1994) utilizaram o Facial Action Co-
ding System (FACS) para examinar a expressão facial 
de 56 neonatos, no momento de coleta de sangue para 
tipagem sangüínea. Solomon et al. (1997) ressaltam que 
as informações comunicadas pelos pacientes através das 
expressões faciais têm sido aceitas pelos observadores 
clínicos. Avanços na mensuração dos movimentos fa-
ciais mediante o emprego do Sistema de Codifi cação 
da Ação Facial (FACS) têm permitido a identifi cação 
da expressão universal da dor, que é primeiramente 
codifi cada em quatro movimentos faciais. Para melhor 
compreender a presença da dor aguda em crianças com 
signifi cantes prejuízos neurológicos, Oberlander et al. 
(1999) avaliaram oito adolescentes durante aplicação de 
vacinas e observaram a expressão da dor pelo Sistema 
de Codifi cação de Ação Facial (FACS). 

PROPOSIÇÃO 
O objetivo do estudo foi avaliar, em dois grupos 

de profi ssionais, qual a melhor alternativa entre as 17 
propostas de um questionário, para identifi car a dor 
durante o tratamento odontológico no paciente com 
paralisia cerebral tipo tetraparesia espástica, entre seis 

e 15 anos de idade, sem comunicação verbal ou su-
plementar alternativa, a fi m de melhorar o atendimento 
desses indivíduos.

MATERIAL E MÉTODOS
Foi elaborado, especialmente para esse estudo, 

questionário com 17 alternativas obtidas a partir de 
sugestões fornecidas pela equipe multidisciplinar de 
Reabilitação do Lar Escola São Francisco – UNIFESP-
EPM –, composta por Fisioterapeutas, Terapeutas Ocu-
pacionais, Enfermeiros, Fonoaudiólogos, Psicólogos, 
Cirurgiões-dentistas e Médicos. Os itens do questionário 
buscavam a coleta sistemática de dados, assim como as 
reações individuais frente à presença da dor, expressas 
de forma não-verbal. 

O questionário foi pré-testado no setor de Fo-
noaudiologia do Lar Escola São Francisco, durante 
trabalho das funções alimentares em terapias regulares 
de pacientes com paralisia cerebral e traumatismo cra-
nioencefálico, sem comunicação verbal.

Foi aplicado em dois grupos de Cirurgiões-den-
tistas. O primeiro era composto por 34 docentes de 
uma faculdade de Odontologia, sem experiência no 
tratamento desses pacientes; o segundo, por 34 Cirurgi-
ões-dentistas que atendiam diariamente, há mais de dois 
anos, pacientes com alterações motoras. Os integrantes 
da equipe multidisciplinar não participaram do estudo 
respondendo ao questionário.

Foi solicitada declaração de consentimento a 
todos os Cirurgiões-dentistas que responderam ao 
questionário, aprovado pelo Comitê de Ética em Pes-
quisa UNIFESP/HSP sob número 0670/02, conforme 
resolução 196/96.

Era requerido dos profi ssionais Cirurgiões-dentis-
tas que assinalassem dentre as alternativas oferecidas 
apenas a(s) que respondesse(m) a questão: como você 
avalia a dor em pacientes sem comunicação verbal nem 
alternativa? (Quadro 1).

O teste não-paramétrico do qui-quadrado (χ2) foi 
utilizado para comparar o número de respostas positi-
vas entre os dois grupos. Um valor menor que 0,05 foi 
considerado signifi cante (Siegel, 1975).

Questionário para avaliar a dor em pacientes sem comunicação verbal nem alternativa 
a) Presença de choro relacionado ao ato operatório
b) Resistência à abertura bucal
c) Experiência clínica do profi ssional
d) Mensuração da freqüência cardíaca
e) Mensuração da pressão arterial
f) Mensuração da freqüência respiratória
g) Situação clínica da cavidade oral

QUADRO 1: Questionário para avaliar a dor em pacientes sem comunicação verbal nem alternativa, aplicado aos dois grupos de 
profi ssionais Cirurgiões-dentistas.

Continua
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vidas, e de quais condições devem ser consideradas. Os 
instrumentos de auto-relato são os mais utilizados para 
aferir a dor e o impacto desta na vida dos indivíduos em 
que a capacidade de compreensão, abstração e verbali-
zação é satisfatória, como referido por Pimenta (1995). 
Diversas escalas foram desenvolvidas para mensurar a 
intensidade da dor, incluindo-se as escalas numéricas, 
de categorias de expressões verbais, analógicas visuais 
ou quantitativas não numéricas, as fi siológicas e as 
compor tamentais (Ferrel, 1996). Entretanto, nenhuma 
delas se aplica aos indivíduos com paralisia cerebral 
tipo tetraparesia espástica sem comunicação verbal 
nem alternativa, sendo de fundamental importância 
reconhecer quais possam ser as formas de expressão 

dolorosa.
As alternativas escolhidas em cada um dos grupos, 

na seqüência decrescente de escolha, encontram-se no 
Quadro 2. 

Dentre os itens contidos no questionário, a ma-
nifestação mais escolhida por ambos os grupos de 
profi ssionais foi a expressão facial de dor observada 
pelo franzir das sobrancelhas ou fechamento dos olhos 
e/ou contração da musculatura ocular. No grupo sem 
experiência, 85,29% assinalaram-na, enquanto no 
grupo com experiência, 82,35% o fi zeram. 

Craig et al. (1994), Solomon et al. (1997), Ober-
lander et al. (1999), Hadjistavropoulos et al. (2002) 
afi rmaram que para os indivíduos com prejuízos cog-

h) Interpretação feita pelo cuidador do paciente
i) Expressão facial, observada pelo franzir das sobrancelhas ou fechamento dos olhos e/ou contração da musculatura 

ocular
j) Aumento do tônus lingual e/ou musculatura oral, peri-oral
k) Expressão do olhar
l) Secreção lacrimal
m) Aumento do tônus corporal
n) Elevação dos ombros
o) Aumento da transpiração, sudorese
p) Cianose lingual e/ou labial
q) Outros – qual(is)
Comentários:

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Antes de iniciar o tratamento odontológico, faz-se necessária avaliação diagnóstica das estruturas envol-

QUADRO 2: Ordem decrescente de escolha das alternativas do questionário aplicado aos dois grupos de profi ssionais: sem e com 
experiência no tratamento de pacientes sem comunicação verbal.

Continuação do Quadro 1

Continua

  Grupo 1 – sem experiência  % Grupo 2 - com experiência  % 
 1 Expressão facial 85,29 Expressão facial 82,35
 2 Expressão do olhar 76,47 Situação clínica da cavidade bucal 70,58
 3 Experiência clínica do profi ssional 44,11 Experiência clínica do profi ssional 64,70 
 4 Aumento da transpiração   Expressão do olhar 
  Aumento da sudorese  
 5 Secreção lacrimal  Aumento da transpiração 
    Aumento da sudorese 
 6 Presença de choro  Aumento do tônus corporal 
    Interpretação do cuidador 
 7 Aumento do tônus,  Presença de choro 
  Interpretação do cuidador 26,47  41,17
  Elevação dos ombros 
 8 Resistência à abertura bucal 23,52 Secreção lacrimal 29,41
 9 Situação clínica da cavidade bucal 20,58 Elevação dos ombros 26,47
 10 Aumento do tônus lingual 8,82 Resistência à abertura bucal 17,65
 11 Aumento da freqüência cardíaca  Aumento da freqüência cardíaca

    29,41     44,11

    41,17     61,67

     35,3     47,05
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nitivos, incapazes de auto-relato da severidade da dor, 
a atividade facial mostrou-se efetiva.

Na comparação do número de respostas positivas 
entre os dois grupos para o item experiência clínica do 
profi ssional, observamos diferença signifi cante para o 
grupo com experiência (p=0,05). Os resultados vêm 
corroborar o conceito da necessidade de conhecimento 
específi co na área de atuação profi ssional.

Já para a alternativa situação clínica da cavidade 
bucal, esta foi signifi cantemente maior para o grupo 
com experiência (p=0,0001). 

Para os indivíduos com limitada habilidade de 
reportar a dor, faz-se necessário reconhecer outros 
métodos avaliativos. A situação clínica da cavidade 
bucal mostra-nos, muitas vezes, o grau de difi culdade 
de comunicação destes indivíduos. Musculatura mas-
tigatória contraturada pela espasticidade, restrição na 
amplitude de abertura bucal, maloclusões, bruxismo, 
comprometimento da articulação tempo romandibular, 
difi culdades de alimentação e higienização, grandes 
destruições coronárias, hiperplasias gengivais medi-
camentosas, entre tantas outras condições deletérias 
da cavidade bucal, que devem ser interpretados como 
sinais de alerta aos profi ssionais.

A presença do choro, expressão do olhar e eleva-
ção dos ombros também foram itens do questionário 
escolhidos por ambos os grupos de profi ssionais. 

Dentre os itens do questionário, relativos à estimu-

lação do sistema adrenérgico por liberação de catecola-
minas na circulação, receberam menor porcentagem de 
resposta, em ambos os grupos, a freqüência cardíaca, 
respiratória e a pressão arterial. Apenas a sudorese re-
cebeu maior porcentagem de respostas positivas.

McGrath, Brigham (1993) afi rmaram que a análise 
das alterações comportamentais (choro, expressões de 
sofrimento, gemidos, queixas, atitudes de proteção, mo-
vimentos gerais do corpo e comportamento específi co) e 
alterações fi siológicas relativas às atividades simpáticas 
eram preferências para avaliar a dor em indivíduos na 
fase pré-verbal.

A interpretação feita pelo cuidador, através da 
linguagem corporal do paciente, para os indivíduos 
que não dispõem da habilidade de descrever a dor, 
também é fator relevante a ser observado. Contudo, 
muitos sentimentos, como o de superproteção, entre 
outros, podem induzir o cuidador a omitir ou mesmo 
distorcer a realidade e extensão do fato.

CONCLUSÃO
A melhor forma de avaliar a dor em pacientes 

com tetraparesia espástica sem comunicação verbal ou 
suplementar alternativa é a observação da expressão 
facial, segundo o resultado do questionário proposto 
aos dois grupos de profi ssionais.
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The objective of the present study was to assess pain during dental treatment in patients with cerebral palsy of 
the spastic tetraparesis type aged six to 15 years, with no verbal or alternative supplementary communication, 
by means of a 17 item questionnaire elaborated by the multidisciplinary rehabilitation team of “Lar Escola São 
Francisco/UNIFESP-EPM” and applied to two groups of dental surgeons, in order to improve the care provided 
to these patients. The items of the questionnaire were directed at systematic data collection and intended to 
determine individual reactions to the presence of pain expressed in a non-verbal manner. The fi rst group of dental 
surgeons consisted of 34 professors of a Dental School with no experience in the treatment of these patients, 
and the second consisted of 34 dental surgeons who had been providing daily care, for more than two years, to 

Continuação do Quadro 2

  Aumento da pressão arterial  Aumento da freqüência respiratória 
    Aumento do tônus lingual
    Cianose lingual
 12 Aumento da freqüência respiratória    
  Cianose lingual   

  5,88                                          

  2,94           Aumento da pressão arterial                                       
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patients with motor alterations. The manifestation of pain most often chosen by both groups was the observation 
of facial expressions, consisting of frowning, or closing the eyes and/or contraction of eye muscles (83.82%). 
We conclude that observation of facial expression is a preponderant factor in the detection of buccodental pain 
in individuals with spastic tetraparesis with no verbal or any other type of communication. 
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