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RESUMO

Garcia R. Avaliação multidimensional da dor no pós-operatório de

ceratectomia fotorrefrativa e fatores preditivos de dor [tese]. São Paulo:
Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2016.
OBJETIVOS: Validar o uso de questionários multidimensionais, como o
Inventário Resumido da Dor (BPI) e o Questionário de Dor de McGill (MPQ)
no pós-operatório da ceratectomia fotorefrativa (PRK). Comparar o perfil da
dor no pós-operatório da PRK entre os dois olhos operados sob as mesmas
condições e verificar preditores de dor como sexo, estado de ansiedade,
conhecimento prévio da cirurgia e equivalente esférico do erro refrativo
(EEER). MÉTODOS: Oitenta e seis olhos de 43 pacientes submeteram-se à
PRK com intervalo de 14 dias entre cada olho. Uma hora antes da cirurgia, os
pacientes responderam ao Inventário de Estado de Ansiedade (IDEA). No
pós-operatório os pacientes receberam tratamento usual para dor e
responderam aos questionários Escala Visual Analógica (EVA), BPI e MPQ
após uma, 24, 48, 72 e 96 horas. Estudaram-se a consistência interna e as
correlações de cada questionário. Compararam-se as pontuações de dor e a
ansiedade entre primeiros e segundos olhos operados usando o teste de
Wald, pareados através do teste t de Student. Utilizou-se o teste de Wald
para comparar o comportamento da dor de acordo com sexo e EEER.
RESULTADOS: Os questionários MPQ e BPI

demonstraram alta

consistência interna. Os questionários apresentaram pontuações mais
elevadas na primeira mensuração da EVA (4.93 ± 2.38), MPQ - Índice de
Estimativa de Dor (PRI) (26.95 ± 10.58), BPI - Índice de Intensidade de Dor
(IID) (14.53 ± 7.36) e o BPI - índice de Interferência Funcional de Dor (IIFD)
(22.30 ± 15.13), reduzindo-se gradativamente a cada momento subseqüente
de avaliação. O MPQ-PRI na subescala subjetiva, apresentou curva de dor
com redução lentificada. Todas as escalas apresentaram redução média

x
estatisticamente significativa de um momento para o outro (p < 0.05) no pósoperatório, exceto no MPQ-PRI Subjetivo. Observaram-se correlações
positivas entre as subescalas BPI e MPQ com a EVA (p<0.05). Não houve
diferença estatisticamente significativa nas pontuações de dor da EVA, BPI e
MPQ-PRI entre ambos os olhos para todos os momentos avaliados. Os
pacientes estavam menos ansiosos antes da PRK do segundo olho
(p<0.001), mas isto não apresentou correlação com níveis de dor após a
cirurgia. O sexo e o conhecimento prévio do procedimento cirúrgico não
influenciou significativamente em qualquer das escalas de dor. O EEER entre
-3D to -5D correlacionou-se (p=0.035) com o BPI. CONCLUSÃO: O BPI e o
MPQ apresentaram boas propriedades psicométricas em relação a
confiabilidade e validade. Questionários multidimensionais fornecem uma
avaliação mais abrangente sobre o perfil de dor após a PRK, se comparados
à EVA, principalmente nos aspectos afetivos e cognitivos. O perfil da dor pósoperatória da PRK apresentou-se similar em ambos os olhos sob as mesmas
condições. O EEER entre -3D to -5D foi o único fator preditor deste estudo
para elevado nível de dor pós-operatória.
Descritores: ceratectomia fotorrefrativa; dor; inquéritos e questionários;
córnea; cirurgia da córnea a laser; período pós-operatório; medição da
dor/métodos.

xi

ABSTRACT

Garcia R. Improved multidimensional pain evaluation and predictors of early

postoperative pain after photorefractive keratectomy [thesis]. São Paulo:
Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2016.
PURPOSE: to validate the use of multidimensional questionnaires, such as
the Brief Pain Inventory (BPI) and the McGill Pain Questionnaire (MPQ) in the
postoperative photorefractive keratectomy (PRK). To compare the profiles of
postoperative PRK pain between both eyes operated under the same
conditions and to verify the preoperative predictors of pain such as gender,
anxiety, knowledge of the procedure, and spherical equivalent refractive error
(SERE). METHODS: eighty-six eyes of 43 patients with myopia underwent
PRK in both eyes at an interval of 14 days between the procedures. One hour
before surgery, subjects answered the State Anxiety Inventory (SAI). After
surgery, usual PRK pain treatment was given and subjects answered to the
Visual Analogue Scale (VAS), BPI and MPQ pain questionnaires at one, 24,
48, 72 and 96 hours intervals. The internal consistency was evaluated and
convergent validity of each questionnaire was assessed using correlation
testing. Pain scores and anxiety were compared between each eye using the
Wald test and paired Student t test. Wald test was also used to test gender
and SERE for each eye separately. RESULTS: both BPI and MPQ
questionnaires showed internal consistency higher than 0.70. Subjects
reported higher postoperative pain scores at the first measurement of the VAS
(4.93 ± 2.38), MPQ - Pain Rating Index (26.95 6 10.58), BPI - Pain Severity
Index (14.53 ± 7.36), and BPI- Pain Interference Index (22.30 ± 15.13) with
decreasing scores at each subsequent observation period in all scales. All
scales showed statistically significant (p < 0.05) pain reduction from one
measurement to the next postoperatively, except the MPQ-PRI Evaluative.
The majority of the scales and subscales showed a statistically significant
(p<0.05) direct correlation with the VAS at all of the evaluation periods. There
were no statistically significant differences between the two eyes at all

xii
examination intervals regarding the VAS, BPI, and MPQ scores. Subjects
were less anxious on average before the second surgery compared to the first
surgery (p<0.001), but this finding was not related to pain ratings after
surgery. Gender and knowledge of the procedure did not significantly interfere
with any scale of pain. The SERE between -3 D (diopters) and -5 D (p=0.035)
revealed interference on the BPI. CONCLUSION: the BPI and the MPQ
showed good psychometric properties regarding reliability and validity. The
multidimensional questionnaires expanded the assessment of the PRK
postoperative pain profile, compared to VAS, mainly in cognitive and affective
aspects. The profiles of postoperative pain after PRK were similar between
both eyes under the same conditions. In this study, a high SERE was the only
predictor for increased pain after PRK.
Descriptors:

photorefractive

keratectomy;

pain;

surveys

and

questionnaires; cornea; corneal surgery, laser; postoperative period; pain
measurement/methods.
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1.INTRODUÇÃO

2

Os primeiros estudos para a correção das ametropias oculares com o
uso de laser ocorreram em 1983 quando Trokel confeccionou incisões
corneanas radiais em olhos bovinos.(1) Em 1989, Mcdonald(2) relatou os
primeiros casos de fotoablação corneana com sistemas de excimer laser em
humanos. A ceratectomia fotorefrativa (PRK) foi a primeira técnica cirúrgica
associada ao excimer laser para correção de ametropias e tornou-se uma
clássica e consagrada opção cirúrgica, caracterizada por um elevado grau de
segurança, simplicidade técnica e eficácia na correção de baixos e
moderados graus de miopia e astigmatismo.(3) A PRK consiste na remoção
mecânica da camada epitelial corneana, incluindo sua membrana basal, com
subseqüente fotoablação da membrana de Bowman e porção anterior do
estroma corneano. A remoção mecânica da membrana basal epitelial, bem
como a fotoablação da membrana de Bowman, resultam na exposição do
leito estromal às citoquinas e fatores de crescimento liberados pelas células
epiteliais lesadas, bem como às citoquinas presentes no filme lacrimal.(4) Tais
fatores deflagram uma resposta celular intensa, associada a maior
desconforto pós-operatório e demora na recuperação visual se comparada ao
ceratomileusis in situ assistida a laser (LASIK).(5, 6)
A técnica do LASIK implica a confecção de uma lamela pediculada que
engloba o epitélio, camada de Bowman e o estroma anterior, seguida pela
fotoablação estromal com excimer laser. A integridade epitelial na região
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central da córnea, em especial a preservação da membrana basal,
proporciona uma resposta cicatricial mais branda. Clinicamente, observa-se
recuperação mais rápida da visão e mínimo desconforto pós-operatório.(7,

8)

As complicações do LASIK se concentram na confecção da lamela, o que
não ocorre com a PRK, e no risco de enfraquecimento biomecânico da
córnea resultando em uma possível indução de ectasia corneana
iatrogênica.(9, 10)
A técnica PRK também não é isenta de complicações, a exemplo da
formação de opacidade corneana no pós-operatório, geralmente secundária a
correção de altos graus de miopia.(11, 12)
A imposição de limites na profundidade de fotoablação dos olhos
submetidos a PRK e as modernas plataformas de excimer laser contribuíram
para uma sensível diminuição da incidência de opacidades corneanas.
Atualmente, o uso do antimetabólito mitomicina C 0.2 mg/ml tem permitido
correções maiores nas ablações de superfície devido ao efeito modulador
que exerce no estroma corneano.(13) Neto et al.(14) demonstraram em estudos
com coelhos que a mitomicina C atua inibindo a mitose de células que têm
por função repopular o estroma anterior da córnea. Desta forma, a
proliferação das células progenitoras em miofibroblastos também é
bloqueada, preservando a transparência corneana.(14, 15)
As melhorias na PRK, associadas ao crescente número de casos de
ectasia pós-LASIK, fizeram com que a ablação de superfície voltasse a ter
importância dentro das modalidades de cirurgia refrativa. Uma meta-análise
de cinco ensaios clínicos controlados, randomizados, não mostrou diferenças
estatisticamente significativas para miopias baixas a moderadas entre as
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técnicas LASIK e PRK em um seguimento de seis meses.(16) Com isso, nos
últimos anos ocorreu aumento do número de ablações de superfície em
algumas situações clínicas, como espessura corneana reduzida,(17,

18)

PRK

associado a crosslinking(19, 20) e baixas ametropias.(3)
No entanto, a dor pós-operatória da PRK permanece como uma das
limitações principais à maior adesão à PRK.(21) As primeiras 24 a 36 horas do
pós-operatório da PRK compreende o período crítico para a dor.(7,

11, 22-24)

Outros sintomas como lacrimejamento, fotofobia, desconforto e sensação de
corpo estranho estão associados ao quadro doloroso do pós-operatório.(25, 26)
Em diversos estudos, o conjunto terapêutico básico consiste em uso
de lentes de contato até a completa reepitelização; antibiótico tópico de 6/6
horas até a retirada da lente de contato; antiinflamatório não hormonal tópico
de 6/6 horas nos dois primeiros dias e corticosteróide tópico de 6/6 horas por
um a dois meses.(27-30)
Muitos estudos foram realizados para avaliar a ação de analgésicos e
anti-inflamatórios no combate a dor no pós operatório da PRK. A maioria
utilizou

a

Escala

Visual

Analógica

(EVA)

que

possibilita

análise

unidimensional da dor.(25, 31-35)
A avaliação mais abrangente da dor necessita abordar todos os
aspectos que a compõem, como intensidade, resposta afetiva e cognitiva.
Questionários multidimensionais, como o BPI (Inventário Resumido da Dor) e
o

MPQ

(questionário

multidimensional

de

McGill),

abordam

estes

aspectos.(36)
A dificuldade no manejo da dor no pós-operatório também decorre da
grande variação de dor entre indivíduos submetidos aos mesmos
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procedimentos e nas mesmas condições.(37) Além de aprimorar o
conhecimento do padrão de dor no pós-operatório, torna-se necessária a
distinção pré-operatória entre indivíduos de maior e menor risco de dor
através de fatores preditores de dor. Esta classificação busca a
homogenização dos pacientes quanto ao risco de dor e tem sido utilizada em
outras áreas da medicina com o objetivo de oferecer tratamento diferenciado
a estes grupos.(38-40)
Alguns fatores preditores de dor foram relatados em estudos não
oftalmológicos, como sexo, ansiedade e conhecimento prévio sobre o
procedimento a ser realizado.(41-43) Um possível fator preditor de dor restrito à
cirurgia refrativa diz respeito ao equivalente esférico do erro refrativo (EEER),
o qual ainda não foi relacionado à dor no pós-operatório do PRK.(44)
Tanto a avaliação multimensional da dor quanto a identificação de
pacientes com risco de dor pós-operatória elevada são comuns em outras
áreas da medicina. Contudo, até o momento, desconhecemos estudos
prévios que tenham utilizado tais práticas clínicas em pacientes submetidos à
PRK.

6

2.Objetivos

7

Considerando-se o exposto acima, iniciamos um estudo prospectivo
que envolveu a realização da PRK e avaliação da dor através dos
questionários multidimensionais.
Os objetivos desta pesquisa são:
1. Validar estes questionários na avaliação de dor no pósoperatório da PRK.
2. Melhorar a avaliação da dor no pós-operatório da PRK através
do uso dos questionários de dor multidimensionais de McGill
(MPQ) e Inventário Resumido da Dor (BPI).
3. Avaliar se há diferenças no perfil da dor no pós-operatório da
PRK entre o primeiro e o segundo olho operado sob as mesmas
condições.
4. Verificar fatores preditores de dor precoce para o pós-operatório
da PRK.

8

3.REVISÃO DA LITERATURA

9
3.1 Artigo de Revisão

A seguir apresentamos um artigo de revisão(23) da literatura que
aborda os mecanismos e os principais meios de controle da dor no pósoperatório da PRK.

Garcia R,

de Andrade DC,

Teixeira MJ, Nozaki SS, Bechara SJ.

Mechanisms of Corneal Pain and Implications for Postoperative Pain After
Laser Correction of Refractive Errors. Clin J Pain. 2016; 32(5):450–8

3.2 Dor

Define-se a dor como uma sensação perceptiva e subjetiva, de
etiologia variada. Ela cria impotência funcional, medo, comprometimento
psicológico, e se traduz na diminuição da qualidade de vida do ser humano,
sensibilizando e afetando também seus familiares.(45, 46)
A percepção da dor é gerada por um estímulo externo ou neurológico,
que se funde com informações no cérebro e memórias de experiências
passadas, a que se adicionam características afetivas e cognitivas que
podem potencializá-las.(47)
No pós-operatório da PRK, a dor é classificada como aguda, seguindo
a classificação dos tipos de dores de Melzack, em 1999. A dor aguda deriva
da lesão tecidual através da ativação de nociceptores no local da lesão.
Normalmente, esta diminui mesmo antes do fim do processo cicatricial. No
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entanto, muitas vezes se faz necessário uso de medicações para reduzíla.(36)
A dor sofre variações na maneira como o indivíduo a relata, pois existe
relação

com

inúmeros

fatores

pessoais

tais

como:

sexo,

idade,

personalidade, herança étnica/cultural, necessidades comportamentais e
experiências dolorosas pregressas. Diante da subjetividade, complexidade e
multidimensionalidade da experiência dolorosa, o primeiro desafio no
combate à dor inicia-se na sua mensuração.(36)
Diversos estudos consideram a dor como uma dimensão unitária,
utilizando escalas unidimensionais que avaliam apenas sua intensidade. No
entanto, a avaliação completa da dor é de suma importância para os
pesquisadores e para os clínicos, pois a sua mensuração é essencial para a
avaliação dos métodos que a controlam.(48) Melzack afirma que apenas uma
simples medida da dor não é suficiente quando consideram-se as múltiplas
facetas da experiência dolorosa.(36, 45, 49, 50)
A dor não pode ser objetivamente determinada por instrumentos
físicos que usualmente mensuram o peso corporal, a temperatura, a altura, a
pressão sanguínea e o pulso. Não existe um instrumento padrão que permita
a um observador externo de forma objetiva mensurar essa experiência
interna, complexa e genuinamente pessoal.(51) Uma boa avaliação da dor
necessita uma abrangência multidimensional através de questionários. A
avaliação completa deve incluir aspectos fisiológicos, emocionais, culturais e
ambientais. Deve-se também avaliar as características da dor, sua
intensidade, localização, instalação, duração, periodicidade, repercussões no
funcionamento biológico e psicossocial, interferência nas atividades de vida
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diária, estado emocional do doente e seus fatores atenuantes ou
agravantes.(45, 52, 53)
Existem propostas de avaliação da dor, algumas de características
unidimensionais, apenas avaliando sua intensidade (escalas numérica, visual
ou analógica). Há também propostas multidimensionais, que avaliam
conjuntamente mais de um aspecto da dor. Um exemplo dessa modalidade
multidimensional é o MPQ, que avalia a dor em suas dimensões sensorial,
emocional e cognitiva.(54)
Diversos estudos buscam encontrar fatores que possam predizer a dor
que um paciente apresenta no pós-operatório. No entanto, apesar de
avanços no conhecimento da fisiologia, farmacologia e anestesiologia,
predizer quais pacientes apresentarão dor mais intensa no pós-operatório
permanece um desafio.(37, 38, 40, 55, 56) Reconhece-se que dor pós-operatória é
determinada pela duração, tipo de cirurgia e tratamento pós-operatório.
Entretanto, pacientes

submetidos ao mesmo procedimento podem

apresentar intensidades de dor diferentes.(57) Como exemplo, aceita-se que o
estado de estresse psicológico, como a ansiedade, pode causar ou
potencializar a dor através do aumento de sua percepção e diminuição de
sua tolerância. Estudos prévios demonstraram correlação positiva de
ansiedade elevada e aumento de dor.(58-61)

3.3 Mensuração da dor

A dor é um conceito muito antigo, porém somente no final dos anos
1950 alguns instrumentos foram desenvolvidos a fim de quantificar os
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sintomas somáticos, atribuindo valores através da percepção subjetiva do ser
humano.(46)
As abordagens ao fenômeno doloroso que consideram a descrição
verbal que o paciente faz permitem investigar uma variedade maior de
aspectos da dor. Além de sua intensidade, a dor precisa ser avaliada pelo
menos em três outros aspectos: 1-) sensorial e discriminativa - abordam os
aspectos qualitativos espaciais, temporais, de calor e pressão da dor; 2-)
resposta afetiva e motivacional - são representadas pelas reações
emocionais e autonômicas que a dor pode provocar; 3-) cognitiva - refere-se
a importância subjetiva da vivência de um quadro doloroso, comparando-o
com experiências anteriores.(36, 46, 52, 53, 62)

Os questionários mais utilizados nos estudos de dor são:
-

EVA:

escala

de

mensuração

unidimensional

de

intensidade de dor utilizada em diversos estudos
oftalmológicos.(63-65)
-

BPI: Elaborado em 1983 na Universidade de Wisconsin,
EUA, mostra-se fácil de aplicar, rápido e simples.
Constitui um método de mensuração da dor numa
perspectiva

multidimensional.

Apresenta

boas

propriedades psicométricas, e tem sido muito utilizado
em áreas clínicas e cirúrgicas.(66) O BPI já foi traduzido
para a língua portuguesa e validado no Brasil.(67)
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-

MPQ:

Elaborado

em

1975

por

Melzack,(53)

na

Universidade McGill, em Montreal, Canadá, com o
objetivo de fornecer medidas qualitativas de dor que
pudessem ser tratadas estatisticamente e permitir a
expressão das qualidades sensoriais, afetivas

e

cognitivas do fenômeno doloroso.(54) Esse é um dos
questionários multidimensionais mais referenciados
mundialmente, tanto na na prática clínica e como na
cirúrgica.(54,

68)

Ele

tem

índices

de

validade

e

confiabilidade estabelecidos e poder discriminativo
entre os diversos componentes da dor: sensorial discriminativa,
avaliativa.(53,
adaptação

69)

motivacional

afetiva

e

cognitiva

Em 1996, realizou-se a tradução e

transcultural

portuguesa.(54,

-

70)

do

MPQ

para

a

língua

Há forte evidência da validade,

confiabilidade e habilidade discriminativa do MPQ.(71)
Este questionário pode ser usado para avaliar a eficácia
dos

tratamentos

para

a

analgesia

e

identificar

qualidades da dor associadas a desordens dolorosas
nociceptivas e neuropáticas.(52, 53, 72)

Melzack citou em seu estudo: “medir a intensidade da dor é apenas
um aspecto do problema. Limitar a avaliação da experiência dolorosa apenas
à intensidade é como avaliar a experiência visual apenas em termos de
intensidade luminosa, esquecendo que outros elementos como cor e textura
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também compõem a percepção visual”.(46) A avaliação da dor visa aferir
qualidade, duração e impacto na esfera psico-afetiva, além de determinar sua
intensidade. Tem a finalidade de auxiliar no diagnóstico, ajudar na escolha da
terapia e quantificar a efetividade da terapêutica implementada.(68)
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4.MÉTODOS
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4.1 Desenho do Estudo

Realizou-se um estudo descritivo - comparativo de forma prospectiva.
Os pacientes incluídos receberam informações detalhadas sobre a natureza
da pesquisa e assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
(Anexo A). O projeto de pesquisa foi aprovado pela Comissão de Ética para
Analises de Projetos de Pesquisa da Diretoria Clínica do Hospital das
Clínicas e da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo/SP, sob
o Protocolo de Pesquisa no. 569.777 (Anexo B)
O estudo foi desenvolvido no HC-FMUSP no período de março a maio
de 2014 e os pacientes tiveram seus olhos randomicamente operados com
intervalo de 14 dias entre ambos.

4.2 Seleção dos Pacientes

Selecionaram-se os pacientes para o estudo nas reuniões semanais
do Setor de Cirurgia Refrativa do HC-FMUSP, nas quais todos os candidatos
a cirurgia refrativa foram analisados pela junta médica do setor. Os pacientes
que tiveram a PRK como técnica escolhida para correção de seu erro
refracional e que cumpriram os critérios de inclusão e exclusão foram
convidados a participar do estudo de maneira voluntária. A qualquer
momento, o paciente era livre para retirar-se do estudo.

17
Os critérios de inclusão adotados para este estudo foram:
! Idade maior que 21 anos;
! Componente esférico entre -1.00 e -5.00D

com ou sem

astigmatismo;
! Componente cilíndrico de até -1.00D;
! Anisometropia esférica menor ou igual a 0.50D;
! Anisometropia cilíndrica menor ou igual a 0.50D;
! Erro refrativo estável (variação máxima de 0.50D do componente
esférico ou cilíndrico em 1 ano);
! Possibilidade de seguimento PO mínimo de 7 dias.
Adotaram-se os seguintes critérios de exclusão:
! Presença de afecção ativa de natureza alérgica, inflamatória ou
infecciosa, na superfície ocular e ou anexos;
! Histórico de doença, cirurgia ou trauma ocular;
! Portadores de doença auto-imune, imunossupressão e /ou Diabetes
Mellitus;
! Gravidez ou lactação;
! Presença de complicações intra-operatórias como extravasamento
de álcool 20% utilizado para a desepitelização corneana na PRK.
! Não completar o seguimento programado do estudo.
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4.3 Avaliação Oftalmológica Pré-operatória

A avaliação oftalmológica pré-operatória incluiu a anamnese e os
exames rotineiramente realizados

em todos os pacientes atendidos em

primeira consulta no setor de cirurgia refrativa do HC-FMUSP.
Seguem os exames realizados:
! Medida da Acuidade visual na tabela de Snellen.
! Exame ocular externo;
! Exame refratométrico clínico dinâmico;
! Determinação da dominância ocular;
! Biomicroscopia do segmento anterior.
! Tonometria de aplanação com tonômetro de Goldmann;
! Paquimetria corneana central ultra-sônica;
! Topografia computadorizada da córnea com o topógrafo ACS com
pupila não midriática;
! Tomografia do segmento anterior pelo Orbscan IIz (Bausch & Lomb
Inc, Rochester, NY, EUA) com pupila não midriática;
! Exame refratométrico clínico sob cicloplegia realizado 30 minutos
após instilação de uma gota de colírio de ciclopentolato 1% e duas
gotas de colírio de tropicamida 1% em ambos os olhos (uma gota a
cada cinco minutos, duas vezes);
! Oftalmoscopia indireta incluindo exame da periferia retiniana;

19
! Análise de frentes de onda pelo aberrômetro NIDEK Optical Path
Difference Scanning system (OPD-Scan; NIDEK, Gamagori, Japan).
Todas as medidas foram realizadas com a pupila em midríase de
pelo menos 6mm de diâmetro.
! Inventário de Estado de Ansiedade (IDEA) - foi aplicado uma hora
antes da cirurgia

4.4 Técnica Cirúrgica

As cirurgias foram realizadas no período da manhã sob anestesia
tópica pela instilação do colírio de cloridrato de proximetacaína a 0.5%
(Anestalcon®, Alcon), uma gota a cada cinco minutos, por 3 vezes, 15
minutos antes da cirurgia. Após anti-sepsia periocular com povidine a 10%,
realizou-se o isolamento dos cílios com adesivo estéril e aplicou-se o
blefarostato. Manteve-se o olho contralateral ocluído durante a cirurgia para
evitar a tentativa de fixação cruzada.
O epitélio corneano foi marcado com um anel de 9 mm de diâmetro e
preenchido com álcool 20%, mantendo-o em contato com apenas o epitélio
que estava no seu interior. Após 20 segundos, remove-se o álcool com a
esponja de celulose seca e estéril. Removeu-se o excesso de álcool pela
irrigação

com

solução

salina

balanceada.

Retirou-se

o

epitélio

mecanicamente com espátula romba em movimentos em centrípeta. Secouse o leito estromal

com esponja e iniciou-se a fotoablação

estromal,

evitando-se a sua exposição prolongada.
Os medicamentos empregados no pós-operatório da PRK neste
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estudo seguiram a rotina do setor de Cirurgia Refrativa do HC-FMUSP. O
conjunto terapêutico básico consistiu de: lentes de contato até a completa
reepitelização; antibiótico tópico 6/6 horas até a retirada da lente de contato;
antiinflamatório não hormonal de 6/6 horas nos primeiros dois dias; e
corticosteróide tópico de 6/6 horas por um a dois meses .
Utilizou-se o aparelho de excimer laser NIDEK EC-5000CXIII Excimer
Laser System (NIDEK, Gamagori, Japan), com freqüência de disparos de
60Hz e modalidade de ablação em janela com fenda para os componentes
esféricos e cilíndricos. Esta plataforma contem um sistema de rastreamento
ocular de 200Hz de freqüência para a compensação dos movimentos
oculares involuntários nos eixos X e Y. Uniformizaram-se as zonas de
ablação e transição

para todos os pacientes. Apenas um cirurgião (RG)

realizou todas as cirurgias e não se utilizou Mitomicina C.
Imediatamente após a cirurgia, instilou-se uma gota de moxifloxacino a
0.5% (Vigamox®, Alcon), uma gota dexametasona 0.1% (Maxidex®, Alcon) e
aplicou-se uma lente de contato terapêutica. (Acuvue II®, Johnson &
Johnson)
A medicação usada no pós-operatório incluiu nepafenaco 0.1%
(Nevanac®, Alcon) por dois dias, moxifloxacino a 0.5% (Vigamox®, Alcon) e
dexametasona 0.1% (Maxidex®, Alcon) quatro vezes ao dia até a retirada da
lente de contato, após a completa reepitelização corneana. A seguir,
manteve-se a dexametasona 0.1% (Maxidex®, Alcon) quatro vezes ao dia
até sua gradual diminuição ao longo de dois meses, associada a lubrificante
ocular (Systane®, Alcon) a cada três horas. Orientaram-se os pacientes a
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utilizar o celecoxibe 200mg (Celebra®, PFIZER) via oral, uma vez ao dia, por
quatro dias, iniciando-se uma hora antes da cirurgia.

4.5 Avaliação Pós-Operatória

Realizaram-se avaliações uma hora, 24, 48, 72 e 96 horas após a
cirurgia, compreendendo:
! Exame ocular externo;
! Aplicação da EVA, questionário de dor de McGill e BPI adaptado ao
português; Apenas um entrevistador RG aplicou os questionários
verbalmente a cada paciente em seqüência randomizada.
! Biomicroscopia de seguimento anterior para acompanhamento da
reepitelização.

4.6 Questionários

4.6.1 Inventário de Estado de Ansiedade (IDEA)

O IDEA (Anexo C) é um questionário conhecido, de rigor psicométrico
demonstrado em diversos estudos.(73,
ouro para a avaliação

74)

Considerado instrumento padrão-

de ansiedade, adaptado e validado para a lingua

portuguesa.(74) Consiste de 20 itens que avaliam o estado de ansiedade, ou
seja, como os respondedores sentem-se no exato momento de sua aplicação
em que valores mais altos indicam elevado nível de ansiedade. O estado de
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ansiedade foi acessado uma hora antes da cirurgia. Os pacientes foram
orientados a dar notas de um a quarto para cada item avaliado (1absolutamente não; 2-um pouco; 3-bastante; 4-muitíssimo).(75)

4.6.2 EVA

A EVA (Anexo D) é uma escala continua composta de uma linha
horizontal com 10 centímetros de comprimento, assinalada em uma de suas
extremidades a classificação “SEM DOR” e, na outra, a classificação “DOR
MÁXIMA”. O paciente entrevistado realiza a marcação com um traço no
ponto que representa a intensidade de sua dor.(63, 65)

4.6.3 BPI

O BPI (Anexo E) inclui 11 itens que avaliam a intensidade e
interferência funcional da dor nas últimas 24 horas. Contém uma escala de
intensidade da dor constituída por quatro itens (dor máxima, dor mínima, dor
média e dor neste momento) com escalas numéricas de classificação (de 0 a
10) e uma escala de interferência funcional constituída por sete itens com
escalas numéricas de classificação (de 0 a 10). Estas avaliam a interferência
da dor nas atividades gerais, humor, mobilidade, trabalho, relações pessoais,
sono e prazer de viver.(67) Estudos

demonstraram que o BPI é um

instrumento válido, reprodutível e sensível na detecção, acompanhamento e
caracterização da dor.(66,

67, 76)

A partir dos itens de intensidade e de

interferência funcional calcula-se índice de intensidade de dor (IID) e o índice
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de interferência funcional de dor (IIFD).(77, 78)

4.6.4 MPQ

O MPQ (Anexo F) contem 78 palavras descritoras de dor em 20
grupos divididos em sensitivo, afetivo, subjetivo e variados. Cada grupo
contem de dois a cinco descritores que possuem valor de um a cinco,
refletindo o nível da intensidade da dor.(79) Os sub-grupos de 1 a 10
representam respostas sensitivas à experiência dolorosa (tração, calor,
torção, entre outros); os descritores dos sub-grupos de 11 a 15 são respostas
de caráter afetivo (medo, punição, respostas neurovegetativas, etc.); o subgrupo 16 é subjetivo (avaliação da experiência global - cognitivo) e os de 17 a
20 são variados.(53) A somatória dos valores dos descritores em cada sub
grupo fornecem os seguintes índices: Índice de Estimativa de Dor Sensorial;
Índice de Estimativa de Dor Afetiva; Índice de Estimativa de Dor Subjetivo Cognitiva (PRI - SC); Índice de Estimativa de Dor Variado. A somatória de
cada categoria gera o Índice de Estimativa de Dor (PRI).(36, 53, 65)

Randomização
! Primeiro olho operado: Envelopes selados e seqüenciais
definiam a ordem do olho operado.

Um observador abria o

envelope no dia da cirurgia e informava ao cirurgião o primeiro
olho a ser operado. O olho contralateral foi operado 14 dias
depois.
! Ordem dos questionários de dor: Envelopes selados e
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seqüenciais definiam a ordem dos questionários aplicados nas
visitas programadas de uma , 24, 48, 72 e 96 horas de pósoperatório para cada paciente.

4.7 Análise Estatística

Todas as análises estatísticas foram realizadas utilizando o programa
SPSS (SPSS Inc, Chicago, IL), adotando nível de significância menor que
0,.05.
O cálculo de amostra foi baseado na diferença esperada para a EVA
do primeiro para o segundo olho operado, sendo que neste tipo de
procedimento a variabilidade no momento de maior dor foi de 2 pontos em
outros estudos.(80-82) Supondo encontrar diferença de no máximo 2 pontos em
média entre o primeiro e o segundo olho, com confiança de 95% e poder de
80% a amostra necessária para a realização do estudo foi de 32 pacientes.
Recrutaram-se 43 pacientes incluindo-se desistências e exclusões ao longo
do estudo.
Para a análise dos resultados de sexo e equivalentes esféricos foram
realizadas avaliações para cada olho, separadamente. Os resultados da
média de dor para sexo e equivalentes esféricos de acordo com a EVA, BPI e
MPQ – PRI com intervalo de confiança de 95% mostraram precisão
satisfatória.
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Realizaram-se os testes de Kolmogorov-Smirnov para avaliar a
normalidade de distribuição das escalas e subescalas em cada olho e
momento de avaliação.
As variáveis quantitativas foram expressas através das medidas
resumo (média, desvio padrão, mediana, mínimo e máximo) e as qualitativas
através das freqüências absolutas e relativas.
As escalas de avaliação da dor foram descritas segundo O olho
operado e a cada momento de avaliação com uso de média e desvio padrão.
Ilustraram-se os resultados em gráficos de perfis médios segundo O olho,
contendo os respectivos erros padrões. As escalas de dor foram comparadas
entre os olhos operados (primeiro ou segundo) e momentos com uso de
equações de estimação generalizadas com matriz de correlações autoregressiva de ordem um entre os momentos, com distribuição marginal
Normal e função de ligação identidade. Para os modelos que apresentaram
significância estatística a análise foi seguida de comparações múltiplas de
Bonferroni para saber entre quais olhos ou momentos ocorreram as
diferenças nas escalas. Os mesmos modelos foram utilizados para
comparação das escalas entre sexos e equivalente esférico.
A consistência interna dos questionários BPI e MPQ foram avaliadas
através do Teste alpha de Cronbach. Os valores foram considerados
adequados se estes estivessem entre 0.70 e 0.95.
A validade convergente entre a EVA e as demais escalas de dor do
BPI e do MPQ foram calculadas através do teste de correlação de Pearson.
A cada momento de avaliação foram calculadas as correlações de Pearson
entre as escalas de dor para verificar se as respostas estavam
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correlacionadas entre si.
O IDAE e o SERE foram comparados entre os olhos com uso de testes
t-Student pareado.
Os coeficientes de correlação de Pearson foram calculados ente o
IDAE e as escalas e subescalas de dor em todos os momentos de avaliação
do estudo para determinar se estes dados poderiam predizer o potencial de
dor entre os pacientes.
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5.RESULTADOS
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Os resultados desta tese foram objetos de duas publicações. O
primeiro artigo,(22) intitulado Improved Evaluation of Postoperative
Pain After Photorefractive Keratectomy, validou os questionários
BPI e MPQ na avaliação da dor no pós-operatório da PRK e aprimorou a
abordagem terapêutica da dor no pós-operatório da PRK através do uso dos
mesmos questionários. O segundo artigo,(44) intitulado Predictors of
early postoperative pain after photorefractive keratectomy
comparou o perfil de dor entre o primeiro e o segundo olho operado com
intervalo de 14 dias sob as mesmas condições e demonstrou a validade de
alguns fatores preditores de dor após a PRK.

5.1 Primeiro artigo:

Garcia R, Campello Horovitz RN, Miranda Torricelli AA, Mukai A, Bechara SJ.
Improved

Evaluation

of

Postoperative

Pain

After

Photorefractive Keratectomy. Cornea. 2016;35(2):205-9

5.2 Segundo artigo:

Garcia R, Torricelli A, Mukai A, Pereira V, Bechara S. Predictors of Early
Postoperative Pain After Photorefractive Keratectomy. Cornea.
2016; 35(8):1062-68.
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6.COMENTÁRIO CONCLUSIVOS
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Três décadas após a primeira PRK a dor do pós-operatório desta
cirurgia permanece como um dos principais desafios para seu uso em larga
escala.
Neste estudo, a dor na primeira hora do pós-operatório da PRK,
mensurada pelo MPQ-PRI, alcançou valores com média de 26.95 ± 10.58,
mesmo com tratamento analgésico convencional (lentes de contato
terapêuticas, nepafenac 0.1% tópico, dexameteasona 0.1% tópico e
celecoxibe 200mg oral). Os níveis mais altos do MPQ – PRI alcançaram
valores comparados à dor de trabalho de parto e de fratura.(22, 83)
Com base na imprevisibilidade da dor no pós-operatório precoce da
PRK e da dificuldade de seu manejo, procuramos aprimorar a avaliação da
dor e identificar indivíduos com maior risco de dor intensa após a PRK.
Os resultados deste estudo possibilitaram as seguintes conclusões:
1. Este estudo validou a utilização dos questionários BPI e MPQ
na avaliação de dor no pós-operatório da PRK, pois ambos
demonstraram boas propriedades psicométricas em relação a
confiabilidade e validade. A confiabilidade do BPI e do MPQ foi
verificada através da consistência interna do Alpha de
Cronbach. A validade foi estudada através das análises de
correlação, as quais apresentaram resultados moderados. Este
achado sugere que o BPI e o MPQ, fornece mais informações
que a EVA, o que corrobora com o acréscimo de informações
afetivas, cognitivas entre outras.

2. Os questionários multidimensionais fornecem uma avaliação
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mais abrangente sobre o perfil de dor após a PRK, se
comparados à EVA, principalmente nos aspectos afetivo e
cognitivo. Os métodos tradicionalmente usados para avaliar a
dor fornecem apenas sua intensidade, como ocorre com a
EVA. Já os questionários multidimensionais, como o MPQ e o
BPI

fornecem

informações

referentes

às

características

determinantes de intensidade, qualidades afetivas, cognitivas,
alem de fatores de interferência da dor na vida do paciente.
3. Demonstrou-se

não

haver

diferença

estatisticamente

significativa no perfil da dor no pós-operatório da PRK entre o
primeiro e o segundo olho operado sob as mesmas condições.
4. Esta pesquisa demonstrou que variáveis como sexo, estado de
ansiedade e informações associadas ao conhecimento prévio
do procedimento cirúrgico não são bons fatores preditores de
dor pós-operatória na PRK. Por outro lado, nossos achados
sugerem que equivalentes esféricos mais elevados aumentam o
risco para dor pós-operatório na PRK.
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7.ANEXOS
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ANEXO A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO-HCFMUSP

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

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.RESPONSÁVEL
LEGAL
..........................................................................................................................
NATUREZA
(grau
de
parentesco,
tutor,
curador
etc.)
..............................................................................
DOCUMENTO DE IDENTIDADE :....................................SEXO: M □

F

□

DATA NASCIMENTO.: ....../......./......
ENDEREÇO: ............................................................................................. Nº ................... APTO:
.............................
BAIRRO:
................................................................................
CIDADE:
......................................................................
CEP:
..............................................
TELEFONE:
DDD
(............)..................................................................................
__________________________________________________________________________________
___________

DADOS SOBRE A PESQUISA
1.

TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA

: Determinação da dor no pós-

operatório de prk através de mais de uma escala de mensuração com o
tratamento pós-operatório habitual.”
2.

PESQUISADOR: Professor Doutor Samir Jacob Bechara.

CARGO/FUNÇÃO: Diretor do Serviço de Cirurgia Refrativa do HCFMUSP.
INSCRIÇÃO CONSELHO REGIONAL Nº : 51.353
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UNIDADE DO HCFMUSP: Setor de Cirurgia Refrativa da Divisão Clínica
Oftalmológica.
3. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA:
RISCO MÍNIMO

X

RISCO BAIXO

RISCO MÉDIO
RISCO MAIOR

□
□

4.DURAÇÃO DA PESQUISA : 24 meses
HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULOHCFMUSP

1 – Caso aceite participar deste estudo, o Sr(a) terá uma seguimento de um
ano neste serviço, como todos os pacientes submetidos a cirurgia refrativa
como a sua. Serão realizados exames clínicos rotineiros e questionários de
avaliação de dor após a cirurgia, indicada convencionalmente pelo
profissional que lhe atendeu. Sendo assim, será submetido a um estudo
observacional, ou seja, após a intervenção cirúrgica habitual com o
tratamento medicamentoso indicado rotineiramente em nosso serviço.
Constitui-se como objeto deste estudo mensurar a dor no pós-operatório da
PRK (um tipo de cirurgia refrativa) e comparar suas características entre as
abordagens cirúrgicas habituais do primeiro e segundo olho com intervalo de
duas semanas usando a medicação pradrão em nosso serviço no pósoperatório desta cirurgia. Portanto, o estudo inicia-se após o procedimento
cirúrgico habitual que foi indicado pele médico que o atendeu.
2 – Assim, será submetido a todos os exames rotineiros e padronizados para as
avaliações de um pós-operatório de nosso serviço. As análises adicionais serão
as informações obtidas através dos questionários de avaliação de dor.
3 – Segue a relação dos exames que realizará normalmente para seguimento do
seu pós- operatório: medida de acuidade visual; biomicroscopia em lâmpada de
fenda( avaliação do olho com um aparelho que aumenta o mesmo); tomografia
do segmento anterior pelo Orbscan II (exame de foto do olho que demosnstra
informações importantes para indicação e seguimento da cirurgia); analise de
frente de onda pelo aberrômetro NIDEK( exame que indica a necessidade de
cirurgia personalizada); tonometria de aplanação pelo tonômetro de Goldman(
medida da pressão do olho) e fundoscopia ( exame da retina). Adicionalmente,
realizaremos 3 questionários de avaliação de dor do primeiro ao quarto dia de
pós-operatório. As demais avaliações convencionais ao nosso serviço serão
realizadas no decorrer de um ano após o procedimento cirúrgico realizado,
sendo submetidos a tais exames nas consultas de 1,3, 6 e 12 meses de pósoperatório.

4 – Tais exames pós-operatórios e questionários não oferecem risco algum
ao seu resultado cirúrgico previamente obtido. São exames de não contato
que farão uma avaliação objetiva de características clínicas imperceptíveis
em seu dia- a- dia.
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5 –Não perceberá nenhum benefício direto com a realização desse exames e
questionários. Objetiva-se, com a realização de tal investigação, obter
resultados que possam auxiliar na decisão futura do manejo e controle da dor
no pós-operatório de PRK.
6 – Caso tenha todos os critérios que se enquadrem na investigação, mas
não aceite participar do estudo, tem livre arbítrio para tal. Tal decisão não
interferirá nas suas avaliações pós- operatórias de rotina no setor. Terá toda
a atenção e dedicação que é fornecida a todos os pacientes operados.
7– 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 o PROF. DR. SAMIR JACOB BECHARA
e o Investigadora executante é o Dr. Renato Garcia, que poderão ser
encontrados no endereço Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 255 - Cerqueira
César - 05403-000 / São Paulo – Brasil. HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA
FMUSP DEPARTAMENTO DE OFTALMOLOGIA, SETOR DE CIRURGIA
REFRATIVA. ICHC 6º ANDAR SALA 6089 TEL: 3069-7184

Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa,
entre em contato com o Comitê para Análise de Projetos de Pesquisa do
HCFMUSP (CAPPESQ) – Rua Ovídio Pires de Campos, 225 – 5º andar CEP:
50070-040 – Fone: (11) 2661.6442 ramais 16, 17 e 18 , Fax: (11) 2661-6442 ramal
26 - E-mail: marcia.carvalho@hc.fm.usp.br
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 divulgado a identificação de nenhum
paciente;
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 – Despesas e compensações: não há despesas pessoais para o participante
em qualquer fase do estudo, incluindo exames e consultas. Também não há
compensação financeira relacionada à sua participação. Se existir qualquer
despesa adicional, ela será absorvida pelo orçamento da pesquisa.
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 “Determinação da dor no pós-
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operatório de prk através de mais de uma escala de mensuração com o
tratamento pós-operatório habitual.”
Eu discuti com a Dr. Renato Garcia 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 adicionais ao tratamento convencional
realizado neste serviço 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 paciente/representante legal

________________________________
Assinatura da testemunha

Data

/

/

Data

/

/

para casos de pacientes menores de 18 anos, analfabetos, semi-analfabetos ou
portadores de deficiência auditiva ou visual.
(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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ANEXO B – PARECER CONSUBSTANCIADO DO COMITÊ DE ÉTICA E
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ANEXO C - INVENTÁRIO DE ESTADO DE ANSIEDADE
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ANEXO D – ESCALA VISUAL ANALÓGICA (EVA)
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ANEXO E – INVENTÁRIO RESUMIDO DE DOR (BPI)
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ANEXO F- QUESTIONÁRIO DE MCGILL (MPQ)
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