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RESUMO 

Introdução: A dor pós Acidente Vascular Encefálico é um acometimento que 

influencia diretamente na qualidade de vida do paciente, e está associada a um 

declínio cognitivo e funcional, fadiga e depressão. Por ser um acometimento comum 

entre os pacientes pós Acidente Vascular Encefálico, faz-se necessário conhecer de 

forma mais aprofundada como tratar esta condição. Esta revisão tem como objetivo 

listar as terapias não farmacológicas utilizadas no manejo da dor de pacientes com 

Acidente Vascular Encefálico. Métodos: Trata-se de uma revisão sistemática, 

realizada nas bases de dados Medline e Pedro. A busca resultou em 104 artigos, 

destes foram incluídos 66 e posteriormente as análises, foram excluídos 52 artigos, 

foram incluídos para análise qualitativa 12 artigos. Resultados: De acordo com 

resultados encontrados, cem por cento dos estudos analisados foi ensaio clínico, o 

tamanho da amostra foi uma média de 35,75 sujeitos avaliados por estudo, 58% dos 

estudos avaliaram os indivíduos em fase aguda pós Acidente Vascular Encefálico. 

50% dos estudos utilizaram a Escala Visual Analógica da Dor, e em 50% dos estudos 

associaram a fisioterapia convencional e terapia ocupacional, aos recursos utilizados. 

Conclusão: A maioria dos estudos incluídos e analisados nesta revisão encontraram 

resultados favoráveis para redução da dor em indivíduos afetados pelo Acidente 

Vascular Encefálico, principalmente quando associado à cinesioterapia e recursos da 

eletrofototermoterapia. 

Palavras-chave: Reabilitação neurológica; manejo da dor; acidente vascular en- 
cefálico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT  

Introduction: Post-stroke pain is an impairment that directly influences the patient's 

quality of life, and is associated with cognitive and functional decline, fatigue, and 

depression. Because it is a common affection among patients after stroke, it is 

necessary to know in more depth how to treat this condition. This review aims to list the 

non-pharmacological therapies used in the management of pain in patients with 

stroke. Methods: This is a systematic review carried out in the Medline and Pedro 

databases. The search resulted in 104 articles, of which 66 were included and later the 

analyzes, 52 articles were excluded, 12 articles were included for qualitative 

analysis. Results: According to the results found, one hundred percent of the studies 

analyzed were clinical trial, the sample size was an average of 35.75 subjects evaluated 

per study, 58% of the studies evaluated subjects in the acute phase after stroke. 50% of 

the studies used the Visual Analog Pain Scale, and 50% of the studies associated 

conventional physiotherapy and occupational therapy with the resources 

used. Conclusion: Most of the studies included and analyzed in this review have found 

favorable results for pain reduction in individuals affected by stroke, especially when 

associated with kinesiotherapy and electrophototherapy resources.  

Key Words: Neurological rehabilitation; pain management; stroke.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUÇÃO 

 
O Acidente Vascular Encefálico (AVE) constitui um evento vascular onde há a 

interrupção de forma aguda do fluxo sanguíneo em áreas encefálicas irrigadas pela 

artéria acometida, podendo gerar déficits sensorial e motor. Borboni; Villafañe 

(2016). Sabe-se que as síndromes dolorosas pós AVE acometem até 50% dos 

pacientes depois de um AVE sendo que destes, 70% sentem dor diariamente. 

Harrison; Field (2015). A associação internacional para estudos da dor (IASP - 1994 

parte III) define a dor como uma experiência sensorial e emocional desagradável 

associada com dano atual ou potencial. 

A dor pós AVE (DPA) ainda é um acometimento subnotificado que muitas vezes 

passa despercebida em consulta médica, a menos que o médico pergunte 

diretamente ao paciente acerca de queixas dolorosas. A DPA influencia diretamente 

na qualidade de vida dos pacientes por ela acometidos e está associada com o um 

maior declínio cognitivo, fadiga e depressão, além disso, a literatura aponta a DPA 

como um preditor de suicídio após o AVE. Harrison; Field (2015) e Roditi; Robinson 

(2011). 

Os fatores que contribuem para o acometimento da dor em pacientes que tiveram 

AVE são múltiplos; mecanismos centrais e periféricos tais como alterações na 

perfusão talâmica, perda de tônus muscular; psicológicos, a saber, depressão e 

ansiedade, além de inputs do sistema nervoso autônomo. Harrison; Field (2015). 

Quando falamos em fatores de risco sabe-se que pacientes com AVE e idade mais 

avançada, tem maior predisposição a sofrer de DPA, além de que anormalidades 

como tônus muscular, a redução de movimento e déficits sensoriais também 

predispõe ao aparecimento de queixas dolorosas. Harrison; Field (2015). 

Em relação aos tipos de queixas dolorosas a literatura científica traz os seguintes 

tipos de queixas dolorosas: a dor central pós AVE, a dor oriunda da espasticidade, a 

dor no ombro, a síndrome complexa de dor regional e a cefaleia, dentre estas 

predomina a dor no ombro, sendo responsável por aproximadamente 40% dos 

quadros dolorosos e está diretamente associada a déficits sensitivos e motores, 

subluxação e limitação da amplitude de movimento (ADM). Harrison; Field (2015) e 

Klit et al. (2009). 

 



Sabendo-se que a DPA é um acometimento comum entre os pacientes de AVE e 

que tem uma estreita relação com a qualidade de vida desses pacientes, faz-se 

necessário conhecer de forma mais aprofundada como tratar esta condição a fim de 

proporcionar maior qualidade de vida para estes pacientes. Esta revisão tem o 

objetivo de listar as terapias não farmacológicas utilizadas no manejo da dor de 

pacientes com AVE. 

 

MÉTODOS 

 
Trata-se de uma revisão sistemática, realizada nas bases de dados Medline e 

Pedro, utilizando os seguintes termos MeSH: Stroke, Pain, Pain management, 

Rehabilitation e Physical therapy modalities. Fazendo uso dos descritores 

booleanos, as seguintes combinações foram criadas: Pain AND Rehabilitation AND 

Stroke; Pain management AND Stroke AND physicaltherapy modalities; Pain 

management AND Rehabilitation AND Stroke. Esta busca resultou em 104 artigos, 

destes foram incluídos 12 e excluídos 92. Os artigos incluídos nesta revisão foram 

ensaios clínicos, realizados em humanos, nos últimos 10 anos, publicados em 

inglês, espanhol ou português que versassem a respeito do manejo da dor em 

pacientes que foram acometidos por qualquer subtipo de AVE. Como critérios de 

exclusão, artigos que tivessem o tratamento para dor base no uso de fármacos, ou 

de tratamentos invasivos.



Figura 1. Fluxograma da metodologia aplicada. 
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RESULTADOS 

 
A busca obteve um total de 104 artigos. Posteriormente foram excluídos os que não 

atendiam aos critérios de inclusão estabelecidos ou que foram irrelevantes para a 

nossa pesquisa; 12 estudos foram incluídos para a análise qualitativa. Cem por 

cento das publicações foram de ensaios clínicos. O tamanho da amostra foi de 429 

indivíduos e variou de 12 até 70 indivíduos avaliados resultando em uma média de 

35,75 sujeitos avaliados por estudo. A maioria dos estudos 58,3% dos estudos 

avaliaram indivíduos em fase aguda do AVE, isto é, até 12 meses após o ictus. 

A Escala Visual Analógica da Dor foi utilizada em 50% dos estudos analisados, 

tornando-a o instrumento mais utilizado para quantificar a eficácia do tratamento do 

que diz respeito à diminuição da dor. 

Os recursos utilizados para o manejo da dor foram variados, houve intervenções 

utilizando Kinesio Tapping, robótica, terapia com espelhos, no entanto 58,3% dos 

estudos utilizaram a eletrofototermoterapia. Constatamos que em 50% dos casos a 

reabilitação convencional (fisioterapia e terapia ocupacional) eram associadas a 

abordagem escolhida. 

Das abordagens utilizadas nos estudos avaliados, 75% mostraram-se eficazes em 

diminuir a dor do paciente pós AVE, o que demonstra que há maneiras eficazes e 

muitas vezes pouco dispendiosas, como é o caso do uso de espelho associado a 

terapia convencional, de trazer melhora ao quadro doloroso do paciente. 



Tabela 1. Resumo dos resultados encontrados 
 

AUTOR INSTRUM 

ENTO 

INTERVE 

NÇÃO 

TEMPO 

DE 

INTERVE 

NÇÃO 

TEMPO 

DO 

ICTUS 

Nº DE 

PARTICIPA 

NTES 

LOCAL 

DA 

DOR 

RESULTAD 

OS 

Chuang NRS TENS +  > que 3 38 Ombro Os 

et al.  Treinamen meses   indivíduos 

(2017)  to bilateral    do grupo 
  do braço    que 
  (TBB) e    utilizaram a 
  EENM +    EENM 
  TBB    associado 
      ao treino de 
      ombro 
      experimenta 
      ram um 
      maior alívio 

      da dor. 

Huang NRS e Kinesio 60 min por < 6 21 Ombro Em ambos 

et al. USG Tapping dia. 5 dias meses   os grupos 

(2017)  associado por    houve 
  a semana,    melhora da 
  fisioterapia durante 3    dor, no 
  convencio semanas    entanto a 
  nal     aplicação do 
       Kinesio 
       Taping não 
       trouxe 
       nenhuma 
       melhora 

       adicional 

De Jong Fugl- Alongame 90 min/dia <8 48 Ombro O 

et al. Meyer; nto 5 dias / semana   alongament 

(2013) ShoulderG estático semana s   o associado 
  mantido durante 8    a EENM não 
  associado semanas    foi eficaz em 
  a EENM     diminuir ou 
  nos m.m.     prevenir o 
  antagonist     apareciment 
  as à     o da dor nos 
  espasticid     pacientes 
  ade.     com dor no 
       ombro 

       hemiplégico. 



 

Karabeg 

ović et 

al.  

(2009) 

NIHSS e 

EVA 

Aplicação 

de Laser 

terapia 

sobre os 

pontos 

dolorosos 

e      

edemaciad 

os    

associado 

s a  

cinesiotera 

pia e crio 

massagem 

5x/ sem 

nas 3 

primeiras 

semanas, 

3x/sem. 

Nas duas 

subsequen 

tes e 2x na 

última 

semana 

Não 

especifi 

cado 

70 Ombro A laser 

terapia é 

eficaz em 

proporcionar 

efeitos 

anestésicos 

na dor do 

ombro 

hemiplégico 

bem como 

melhorar a 

amplitude 

de 

Wilson 

et al. 

(2014) 

SF-36, 

ShoulderQ 

Administra 

ção de 

estimulaçã 

o elétrica 

do nervo 

periférico 

6hrs/ dia 

durante 3 

semanas 

> que 3 

semana 

s 

25 Ombro A 

estimulação 

nervosa 

periférica é 

eficaz na 

melhora da 

dor em 

paciente 

com dor no 

ombro 

hemiplégico. 

Taveggi 

a et al. 

(2016) 

EVA Uso de 

técnicas 

de   

reabilitaçã 

o      

convencio 

na, usando 

como base 

o conceito 

Bobath 

associado 

a      

tecnologia 

robótica 

assistiva 

60 min/ 

dia; 5 dias/ 

semana 

durante 6 

semanas 

<12 

meses 

54 Membro 

superior 

Houve um 

decréscimo 

importante 

na     

intensidade 

da dor, no 

entanto o 

uso de 

tecnologias 

robóticas 

assistiva 

não trouxe 

melhoras 

significativas 

quando 

comparadas 

ao     

tratamento 

convenciona 

l. 

Continuação 



 

Constan 

tino et 

al.  

(2017) 

NRS Uso da 

técnica 

acústico- 

mecânica 

de alta 

frequência 

30 min, 

3x/semana 

durante 4 

semanas 

Média 

de 

37,78 

meses 

32 Membro 

superior 

O 

tratamento 

trouxe 

significativa 

melhora na 

dor dos 

pacientes e 

sugere-se a 

adição deste 

tratamento 

como 

ferramenta 

adicional 

aos  

pacientes 

com dor 

crônica pós- 

AVE 

HYUN- 

JU et al. 

(2016) 

EVA Treinamen 

to resistido 

e de 

amplitude 

de   

movimento 

ativa, com 

o auxílio 

do sistema 

Monkey 

Chair 

Band 

3x/semana 

por 30 min 

por 12 

semanas 

Não 

especifi 

cado 

12 Ombro 

hemiplé 

gico 

Exercícios 

ativos 

resistidos 

apresentara 

m melhor 

desempenh 

o no manejo 

da dor do 

que  

exercícios 

passivos 

assistidos 

por robôs. O 

fortalecimen 

to muscular 

é de 

fundamental 

importância 

para o 

manejo da 

dor nos 

pacientes 

hemiplégico 

s, sendo a 

Monkey 

Chair uma 

ferramenta 

eficaz para 

esse fim. 

Continuação 



 

Pervane 

Vural et 

al.  

(2016) 

EVA Programa 

de   

reabilitaçã 

o      

convencio 

nal, 

associand 

o      

fisioterapia 

e terapia 

ocupacion 

al e 

somado a 

isso no 

grupo 

experiment 

al 30 min 

de terapia 

do espelho 

240 

min/dia; 5 

dias/sema 

na durante 

4 semanas 

Não 

especifi 

cada 

30 Síndro 

me 

comple 

xa de 

dor 

regional 

A terapia 

convenciona 

l é eficaz em 

promover a 

redução da 

dor, por si 

só, no 

entanto a 

adição do 

espelho na 

terapia traz 

uma 

melhora na 

eficácia do 

tratamento 

provendo 

estímulos 

somatosens 

soriais e 

propriocepti 

vos com 

biofeedback 

visual sem, 

no entanto, 

trazer 

complicaçõe 

s        

significativas 

Choi; 

Chang 

(2018) 

NRS Usos de 

estimulaçã 

o      

magnética 

transcrania 

na de alta 

frequência 

sobre o 

hemisfério 

acometido 

pelo AVC. 

5x/semana 

durante 2 

semanas 

> 6 

meses 

24 Ombro O uso de 

estimulação 

magnética 

transcranian 

a de alta 

frequência é 

útil na 

diminuição 

da dor da 

dor e pode 

ser uma 

aliada ao 

tratamento 

convenciona 

l. 

Continuação 



 

Borboni 

et al. 

(2017) 

EVA Uso de 

tecnologia 

robótica 

assistiva 

associada 

a      

reabilitaçã 

o      

convencio 

nal  

(fisioterapi 

a e terapia 

ocupacion 

al) 

2x/dia, 60 

min por 

sessão, 5 

dias por 

semana; 

por 2 

semanas 

< 12 

meses 

30 Mão Houve uma 

diminuição 

maior no 

grupo 

experimenta 

l quando 

comprado 

ao controle 

no tocante a 

diminuição 

da dor, no 

entanto a 

diminuição 

não foi 

considerada 

clinicamente 

significante 

por ter sido 

esta queda 

de 1 ponto e 

não de 2. 

Lin et al. 

(2015) 
EVA Uso de 

radiação 

infravermel 

ha sobre o 

ombro 

parético a 

fim de 

verificar a 

eficácia do 

aquecimen 

to e alívio 

da dor no 

membro 

parético. 

30 min >1 mês 45 Ombro Com a 

intervenção 

a        

temperatura 

da pele foi 

sensivelmen 

te elevada, 

o que indica 

a melhora 

da     

circulação e 

oxigenação 

do braço 

parético; 

esta 

elevação de 

temperatura 

oi capaz de 

reduzir a dor 

no ombro 

dos  

pacientes de 

maneira 

significativa, 

a despeito 

da paresia. 

Continuação 



DISCUSSÃO 

 
 

As síndromes de dolorosas apresentam-se rotineiramente em indivíduos após o AVE 

e são encontradas em até metade dos pacientes com AVE. Cerca de 70% dos 

pacientes afetados sentem dor diariamente. Klit et al (2014). Pacientes com dor 

acabam por consequência ter maior declínio cognitivo e funcional, menor qualidade 

de vida, fadiga e até mesmo depressão e muitos são os fatores que contribuem para 

a dor pós-AVC, incluindo mecanismos centrais e periféricos segundos os estudos de 

Naess et al (2012). 

Relacionando-se a estas informações, de acordo com os resultados encontrados 

neste estudo, pode-se verificar que houve predomínio de estudos que tinham por 

objetivos diminuir as complicações advindas do AVE, como dor ao realizar o 

movimento, dor em amplitudes realizadas de forma passiva, dor relacionada a 

incapacidades funcionais, paresias, espasticidades e força muscular. Harrison; Field 

(2015). Com relação à dor central, nenhum dos estudos selecionados e incluídos 

neste artigo abordou sobre esta temática. 

Além destes, observou-se a incidência de artigos que abordavam a dor no ombro 

hemiplégico de paciente pós AVE. De acordo com os estudos de Karabegović et al. 

(2009) a terapia com LASER utilizada como procedimento terapêutico causa 

significativa analgesia e redução de edema no ombro e na mão do braço 

hemiplégico. Assemelhando-se aos resultados encontrados por Karabegović et al. 

(2009), Wilson et al. (2014), que em vez de fazer uso da terapia com LASER, utilizou 

a estimulação nervosa periférica em 25 indivíduos, 6hrs/ dia durante 3 semanas 

também pode observar melhora do quadro doloroso em pacientes com dor no ombro 

hemiplégico. 

De Jong et al. (2013) também utilizou recursos a fim de reduzir a dor no ombro 

hemiplégico. Em seu estudo foi utilizada a técnica de alongamento estático mantido 

associado à Estimulação elétrica neuromuscular cíclica (EENM) nos músculos 

antagonistas à espasticidade. Seu tempo de intervenção se manteve em 90 min/dia, 

5 dias/semana, durante 8 semanas. Ao fim das 8 semanas, diferentemente dos 

estudos acimas citados, foi possível observar que alongamento associado a EENM 

não foi eficaz em diminuir ou prevenir o aparecimento da dor nos pacientes com dor 

no ombro hemiplégico. 



Outros, por sua vez, eram voltados a testar novas formas de tratamento em 

indivíduos com sequelas do AVE, como o estudo de Huan et al 2017, por exemplo, 

que se propuseram a investigar os efeitos do Kinesio taping para pacientes com dor 

no ombro hemiplégico pós AVE. Os mesmos puderam observar que, dentro de três 

semanas de intervenção utilizando Kinesio Taping associado ao protocolo de 

reabilitação convencional, em ambos os grupos, houve melhora da dor, no entanto a 

aplicação do Kinesio Taping não trouxe nenhuma melhora adicional. 

Em se tratando de técnicas fisioterapêuticas convencionais utilizadas no tratamento 

de pacientes acometidos por AVE, os autores Taveggia et al. (2016) e Pervane Vural 

et al. (2016) puderam constatar que a terapia convencional é eficaz em promover a 

redução da dor por si só, mas que quando associadas a técnicas não convencionas 

como o uso de tecnologias robóticas assistiva não trouxe melhoras significativas 

quando comparadas ao tratamento convencional. Opondo-se ao estudo de Taveggia 

et al (2016), o estudo de Pervane Vural et al. (2016) associou a terapia convencional 

à adição do espelho na terapia e pode visualizar uma otimização na eficácia do 

tratamento provendo estímulos somatossensoriais e proprioceptivos com 

biofeedback visual sem, no entanto, trazer complicações significativas. 

Diferentemente de todos os estudos incluídos e analisados, Choi; Chang (2018) 

utilizou a estimulação magnética transcraniana de alta frequência sobre o hemisfério 

acometido de indivíduos afetados pelo AVE. Com a frequência de 5x/semana, 

durante 2 semanas, 24 indivíduos foram submetidos e acompanhados dentro deste 

protocolo de intervenção que tinha por objetivo a redução da dor no ombro 

hemiplégico. Ao fim, pode-se observar que o uso de estimulação magnética 

transcraniana de alta frequência é útil na diminuição da dor e pode ser uma aliada ao 

tratamento convencional. 

Em acréscimo, resultados positivos foram encontrados no estudo Constantino et al. 

(2017) que fez uso da técnica acústico-mecânica de alta frequência, 30 min, 

3x/semana durante 4 semanas, em 32 indivíduos e pode observar que o tratamento 

trouxe significativa melhora na dor em membro superior hemiplégico nos indivíduos 

que acometidos por AVE. 

Hyun-Ju et al. (2016), investigou de forma abrangente os efeitos do treinamento 

resistido e de amplitude de movimento ativa, com o auxílio do sistema Monkey Chair 



Band, com foco na melhora da capacidade motora dos membros superiores, 

fortalecendo os músculos em pacientes hemiplégicos. Seu estudo envolveu 12 

indivíduos, 3x/semana, por 30 min, durante 12 semanas e pode verificar que os 

exercícios ativos/resistidos apresentaram melhor desempenho no manejo da dor do 

que exercícios passivos assistidos por robôs. Além disso, a investigação ressaltou 

que fortalecimento muscular é de fundamental importância para o manejo da dor nos 

pacientes hemiplégicos, sendo a Monkey Chair uma ferramenta eficaz para esse fim. 

 
 
CONCLUSÃO 

 
 

Poucos estudos analisados não trouxeram contribuição e melhora funcional ao 

paciente, a maioria encontrou resultado favorável para redução da dor em indivíduos 

afetados pelo AVE, principalmente quando associaram à cinesioterapia com 

recursos da eletrofototermoterapia. A dor pós AVE mostrou-se um acometimento 

capaz de trazer grande comprometimento funcional e na qualidade de vida dos 

pacientes sendo necessário um olhar mais atento a esta queixa. 
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