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RESUMO 
 

Introdução e Objetivo: A dor na região da incisão cesariana é a principal queixa 

das puérperas no pós-parto imediato e considerada como morbidade após a cesárea 

tanto para mãe quanto para o recém-nascido. Este estudo objetivou avaliar o efeito 

da aplicação do Laser de Baixa Intensidade (LBI) para sintomatologia dolorosa na 

região da incisão cesariana no puerpério imediato. Desenho/Materiais e Métodos: 

Ensaio clínico randomizado-controlado e cego. Foram incluídas nesse estudo, 88 

mulheres no puerpério imediato submetidas à cesariana. As participantes 

foram randomizadas em quatro grupos: grupo controle (n=22, sem aplicação do LBI 

de 660nm), grupo placebo (n=22, aplicação do LBI de 660nm sem emissão de 

irradiação), grupo experimental I (n=22, aplicação LBI de 660nm com dose de 

4J/cm2) e grupo experimental II (n=22, aplicação LBI de 660nm com dose de 

2J/cm2). O estudo apresentou 3 fases: (I) coleta das informações sociodemográficas 

e clinicas, avaliação da dor na ferida operatória pela escala numérica da dor e 

algometria em média 12 horas após o parto (avaliação 1); (II) intervenção com duas 

sessões de LBI em dias consecutivos (12 horas e 20-24 horas após o parto); e (III) 

reavaliação do desfecho dor e da condição de melhora através da escala de 

percepção global de mudança. Essa reavaliação ocorreu entre 20-24 horas após o 

parto (avaliação 2) e 44-48 horas após o parto (avaliação 3). Na análise estatística, 

os dados foram analisados utilizando o software SPSS 20.0 (Statistical Package for 

the Social Sciences) para Windows, atribuindo um nível de significância < 5%. A 

normalidade dos dados de cada grupo foi avaliada pelo teste de Shapiro-

Wilk. A análise de variância (ANOVA) de medidas repetidas foi utilizada para avaliar 

o efeito da intervenção do desfecho primário (dor) no tempo (avaliação 1, 2 e 3), em 

seguida o post hoc ajustada de Sidak foi feito para determinar as diferenças médias 

entre os grupos. A ANOVA one-way foi utilizada para avaliar o desfecho dor em cada 

avaliação e percepção global de mudança (desfecho secundário) nas reavaliações 

juntamente com o pós-teste de Tukey para identificar a diferença entre os grupos.  O 

tamanho do efeito foi calculado pelo Cohen´s d. Resultados: Foram analisadas 77 

voluntárias. Os grupos foram homogêneos na avaliação inicial quanto as 



 

 

informações sociodemográficas e clínicas (p>0,05). Foi observada interação tempo 

vs grupo significativa para a avaliação numérica da dor F(2, 140) = 36,80, p <0,001 e 

algometria F(1, 70) = 27,18, p<0,001. Foi encontrada diferença entre os grupos na 

terceira avaliação da escala númerica da dor (p=0,03) e na algometria (p=0,04). 

Também houve diferença significativa entre os grupos na primeira avaliação da 

escala de perceção global de mudança (p=0,04) e na segunda avaliação (p=0,02). 

Considerando a escala númerica da dor, o tamanho do efeito nos grupos não 

intervenção foi de 0,11 (grupo placebo) e 0,43 (grupo controle). No grupo 

experimental I foi de 0,71 e no experimental II de 0,69. Em relação à algometria, o 

tamanho do efeito foi de 0,26 (grupo placebo), 0,27 (grupo controle), 0,91 (grupo 

experimental I) e 0,88 (grupo experimental II). Conclusão: A terapia LBI apresentou 

efeitos benéficos para dor na ferida operatória em puérperas submetidas à 

cesariana. Adicionalmente, houve melhora na percepção clínica das puerpéras do 

grupo intervenção. O tamanho do efeito também mostrou melhores resultados para o 

grupo intervenção. 

Palavras-chave: Cesárea. Parto obstétrico. Fototerapia. Analgesia. Qualidade de 

vida. Fisioterapia. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 



 

 

 
 
 

ABSTRACT 

 

Background and Objective: Pain in the region of the cesarean incision is the main 

complaint of women in the immediate postpartum and considered post-cesarean 

morbidity for the mother and the newborn. This study aimed to evaluate the effect of 

LLLT for pain relief in the region of the surgical incision of women undergoing 

cesarean section. Desing/Materials and Methods: Blind randomized controlled 

clinical trial to determine the effect of two consecutive LLLT sessions on pain in 

women undergoing cesarean surgery. A total of 88 women in the immediate 

puerperium who underwent cesarean section were included in this study. Participants 

were randomized into four groups and recruited on spontaneous demand: control 

group (n=22, without LLLT of 660nm), sham group (n=22, LLLT of 660nm without 

radiation emission), experimental group I (n=22, LLLT of 660nm with dose of 4J/cm2) 

and experimental group II (n=22, LLLT of 660nm with dose of 2J/cm2). The study 

presented three phases: (I) evaluation of sociodemographic and clinics variables, 

evaluation of primary outcome by Numerical Pain Scale and algometry 12 hours after 

delivery (evaluation 1); (II) treatment period for two consecutive days (posterior 

evaluation 1 and evaluation 2); (III) reevaluation of primary outcome and second 

outcome between 20-24 hours postpartum (evaluation 2) and 44-48 hours 

postpartum (evaluation 3). In the statistical analysis, data were analyzed using the 

software SPSS 20.0 (Statistical Package for the Social Sciences) for Windows, 

assigning a level of significance of <5%. The normality of the data of each group was 

evaluated by the Shapiro-Wilk test. The repeated-measures analysis of variance 

(ANOVA) was used to evaluate the effect of the intervention on the visual numerical 

and algometry variables with the effects of the independent time variables (Time: 

evaluation 1, 2 and 3) and the interaction effect between the time-group variables. 

The test with Sidak adjusted post hoc analysis for multiple comparisons was used to 

determine the mean differences between groups. ANOVA one-way was used to 

evaluate the pain in each time and the perception of global change together the 

Tukey post-test to identify the difference. Mean differences and 95% confidence 

intervals were calculated to indicate the accuracy of the estimates. The size of the 

effect was demonstrated by Cohen's d. Results: There was a statistically significant 



 

 

difference between the groups in the third numerical evaluation of pain (p = 0.03) and 

algometry (p = 0.04). There was also a significant difference between the groups in 

the first PGIC evaluation (p = 0.04) and in the second evaluation (p = 0.02). 

Considering the numerical scale of pain, the effect size was 0.11% (placebo group), 

43% (control group), 71% (experimental group I) and 68% (experimental group II). 

Was observed interaction time vs group significant for the numerical evaluation of 

pain F (2,40) = 36,80, p <0,001 and algometry F (1,70) = 27,18, p <0,001. 

Considering the numerical scale of pain, the effect size in the nonintervention groups 

was 0.11 (sham group) and 0.43 (control group). In the experimental I group was 

0.71 and in the experimental II group was 0.69. In relation to algometry, the effect 

size was 0.26 (sham group) and 0.27% (control group), 0.91 (experimental I group) 

and 0.88 (experimental II group). Conclusion: The use of LLLT had beneficial effects 

on operative wound pain in postpartum women submitted to cesarean section. In 

addition, there was improvement in the clinical perception in the intervention group. 

The effect size also showed better results for the intervention group. 

Key words: Cesarean section. Delivery. Phototherapy. Analgesia. Quality of life. 

Physio therapy specialty. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

O trabalho de parto ocorre quando a mulher apresenta aproximadamente 40 

semanas de gestação. É caracterizado inicialmente por contrações uterinas que 

permitem a dilatação progressiva do colo uterino associado normalmente com 

presença de estresse emocional e dor localizada na região abdominal, lombar e 

pélvica. Em sequência, as contrações uterinas e a dilatação do colo cervical uterino 

se tornam mais intensos para favorecer a expulsão fetal, sendo esperado que as 

parturientes refiram queixas de dores mais fortes. O parto é finalizado quando ocorre 

o nascimento do bebê seguido de dequitação da placenta1,2.  

No tipo de parto que ocorre intervenção cirúrgica, o obstetra realiza uma lesão 

tecidual com incisão e manipulação direta das vísceras para retirada do recém 

nascido, resultando em quadro álgico posterior a cirurgia. Esse tipo de parto é 

denominado de parto cesáreo, sendo considerado um método cirúrgico seguro, 

devendo ser eleito quando há riscos para a mãe e/ou recém-nascido durante a 

gravidez e parto, no intuito de evitar complicações futuras3,4.  

A dor na região cesariana é a principal queixa das puérperas no pós parto 

imediato e considerada como morbidade pós materna de difícil recuperação. A dor 

está relacionada com a fase inflamatória do processo de reparo tecidual, resultando 

em dificuldade nos posicionamentos de amamentar, cuidados com o recém-nascido 

e para atividades funcionais como sentar, levantar, caminhar e realizar higiene 

íntima1-3.  

 No estudo com 60 puérperas submetidas à cesárea, a dor no pós-parto foi 

avaliada quantitativamente pela Escala Visual Analógica graduando a intensidade da 

dor de 0 a 10) e qualitativamente pelo Questionário de Dor McGill através de 

descritores específicos do questionário que expressam a dor relatada pela paciente. 

A mensuração pela escala numérica da dor mostrou que 51,7% das voluntárias 

relataram a dor como moderada e 20% referiram dor forte, sendo mais intensa no 

movimento de sentar e levantar. No questionário da dor McGill, os descritores mais 

relatados foram “incômoda”, “que prende” e “que repuxa”. Os autores sugerem a 

necessidade de estudos futuros que avaliem recursos de alívio da dor, possibilitando 

maior conforto no período do puerpério3.  

 Dentre o quadro clínico de dor relatado por mulheres que se encontram no 

puerpério imediato pós cesárea, a dor abdominal é prevalente4,5. Em um estudo de 
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coorte realizado com 1.288 mulheres submetidas à cesariana e a parto vaginal5, foi 

identificado prevalência de dor de 10,9% nas primeiras 36 horas após o parto. É 

observado que mulheres submetidas à cesariana relatam 2,4 mais queixas de dor 

em comparação às mulheres submetidas ao parto vaginal6. Um estudo revela que a 

dor do pós-parto pode persistir até um ano, sendo mais comum após a cesariana 

quando comparado ao parto normal7. 

 Na literatura existem recursos com o objetivo de promover analgesia como 

TENS8-10, crioterapia11, ultrassom12 e laser12-18. Dentre esses recursos terapêuticos, 

o laser está sendo utilizado nas práticas clínicas e pesquisas científicas por tratar de 

uma terapia mundialmente realizada nas mais variadas condições clínicas. O laser 

de baixa intensidade (LBI) tem sido clinicamente aplicado para redução do edema 

pela modulação na resposta inflamatória; aumento na síntese de colágeno e ação 

fagocitária; redução da dor; promoção do cicatrização tecidual. Adicionalmente, a 

aplicação da terapia com laser apresenta efeito positivo na macroscopia das 

lesões13,17. 

 De acordo com uma pesquisa de revisão sistemática14 sobre utilização do LBI 

para dor neuropática, foi verificado aplicações de irradiação com potência de saída 

de 30mW, 35mW e 100mW submetidas à emissão de energia por ponto de 1,8J, 

1,05J e 0,9J (respectivamente) dentre os estudos que utilizaram laser de 

comprimento de onda com 660nm e 650nm, de modo que todos apresentaram 

resultados eficazes nas terapias para analgesia da referida queixa de dor 

neuropática. 

  

 No estudo de Mokmeli et al19, foi realizado um ensaio clínico randomizado 

com 20 voluntárias em pós operatório de cesárea. O  LBI foi aplicado em 3 sessões 

(imediatamente após a cirurgia, segundo dia de pós parto e terceiro dia de pós 

parto) com comprimento de onda de 980nm (100mw, 3,3J/cm2, 2J por ponto e 

energia total de 60J) e combinado com 650nm (30mw, 1,5J/cm2, 0.9J/ponto e 

energia total de 27J) na linha da incisão cirúrgica e na linha que segue da cicatriz 

umbical até a ferida operatória. Foi observado que ocorreu aceleração da 

cicatrização da ferida operatória sem efeito sistêmico sobre os níveis de prolactina 

no sangue e lactação 

 Vale salientar que no Brasil a proporção de cesarianas no país aumentou 

cerca de 40% de 2000 para 201020. Além disso, a dor persistente após um ano do 
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parto cesárea pode atingir uma prevalência de 6,8% a 18%, duas vezes mais que a 

dor pós episiotomia7,21. Nos partos sem intercorrência, o período de internação 

hospitalar equivale a 48 horas sendo um período marcado pela presença de dor 

aguda pós cesárea. Sendo assim, na perspectiva de tratar quadro álgico no período 

de internação das puérperas submetidas à parto cesárea, a literatura relata efeitos 

benéficos no alívio da dor nas 24 horas após uso do LBI imediatamente no fim da 

cesariana e em aplicação única da LBI 22. Não foi encontrado estudo que verifique o 

efeito da aplicação de da terapia LBI para alívio de dor na incisão cesariana durante 

as 48 horas de internamento. Assim, este estudo tem como objetivo primário avaliar 

o efeito analgésico após  aplicação de duas sessões do LBI na região da incisão 

cesariana no puerpério imediato. O desfecho secundário é avaliar a condição clínica 

de melhora pós intervenção com LBI nas após 24 horas e 48 horas do parto. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL  

Avaliar o efeito da terapia laser de baixa intensidade (LBI) para alívio da dor 

na região da incisão cirúrgica das mulheres submetidas à cesárea. 

 

2.2 OBJETIVO ESPECÍFICOS 

• Avaliar a interação grupo vs tempo quanto à dor da ferida operatória em 

mulheres submetidas à cesariana através da escala numérica da dor e 

algometria. 

• Quantificar a intensidade da dor através da Escala Numérica da Dor nas 

primeiras 24 horas e 48 horas após o parto; 

• Quantificar o limiar de dor através da algometria nas primeiras 24 horas e 48 

horas após o parto;. 

• Avaliar a melhora da condição clínica através da Escala de Percepção Global 

de Mudança nas primeiras 24 horas e 48 horas após o parto. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS  

 

3.1 DELINEAMENTO DO ESTUDO 

 Esta pesquisa é caracterizada como ensaio clínico randomizado-controlado e 

cego. Os dados foram coletados de março de 2017 a junho de 2018. 

3.2 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

A população foi composta por 1920 mulheres no puerpério imediato 

submetidas à cesárea na Maternidade Divino Amor localizada no município de 

Parnamirim do Estado do Rio Grande do Norte. As participantes foram recrutadas no 

alojamento conjunto da Maternidade.  

3.2.1 Critérios de Elegibilidade 

Os critérios de inclusão foram: idade maior ou igual a 18 anos, ausência de 

intercorrências clínicas (hipertensão e diabetes) sem alterações obstétricas e 

ausência de sinais de infecção e deiscência. Foram excluídas as mulheres que 

apresentaram motivos como: dificuldade de comunicação e expressão, alta 

hospitalar antes de finalizar as três avaliações, quadro álgico na avaliação inicial 

(graduação de 0 a 2 na Escala Numérica da Dor) na primeira avaliação e presença 

de hemorragia como intercorrência clínica durante o período da coleta. 

3.2.2 Cálculo Amostral 

No cálculo amostral, a amostra do estudo foi resultante de um processo de 

amostragem do tipo probabilística.  

Foi proposto o n com significância de acordo com a fórmula de Miot (2011)23, 

baseado no grau de dor na região da incisão cirúrgica (como referência a Escala 

Numérica da Dor graduada de 0 a 10 e apresentando redução de 2 pontos no score 

de graduação da dor) e desvio padrão da variável para cada grupo de 1,5 com 

diferença mínima de 224. O erro alfa foi de 0,05, potência de teste de 80% e para as 

perdas foi considerado 20% (Figura 01). 
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Nota: n = tamanho da amostra do estudo para cada grupo. Sa, Sb, Sc e Sd = desvio padrão da variável em cada grupo. Zα/2 = 

valor do erro alfa, equivalente a 1,96 (5%).  Zβ = valor do erro, equivalente a 0,84 (20%). d = diferença mínima entre as médias. 

 

Figura 01: Fórmula utilizada no calculo amostral do estudo. 

 

Para cada grupo, o n foi de 17 voluntárias. Acrescentando 20% de possíveis 

perdas amostrais, o n final equivalente foi de 22 mulheres para cada grupo. Dessa 

forma, o tamanho total da amostra dessa pesquisa foi de 88 participantes.  

3.3 RANDOMIZAÇÃO E CEGAMENTO 

Todas as participantes foram randomizadas e divididas em 4 grupos: grupo 

controle (sem aplicação de LBI, n= 22), grupo experimental I (aplicação LBI com 

dose de 4J/cm2 e 0,24J/ponto em 8s, n = 22), grupo experimental II (aplicação LBI 

com dose de 2J/cm2 e 0,12J/ponto em 4s, n = 22) e grupo placebo (equipamento 

ligado e sem emissão de irradiação, n = 22).   

A randomização ocorreu por meio eletrônico através do site 

randomization.com com sequência 1:1:1:1, estabelecendo um número para cada 

voluntária.  

Cada grupo foi nomeado para o mascaramento como vermelho, azul, amarelo 

e verde e correspondiam ao grupo experimental I, grupo experimental II, grupo 

placebo e grupo controle, respectivamente. O cegamento ocorreu para a coleta 

inicial dos dados, na avaliação do desfecho primário (dor da ferida operatória) e 

desfecho secundário (melhora da condição clínica) e para análise estatística, como 

também para as participantes do grupo de intervenção (não sabendo a dose 

aplicada) e da intervenção no grupo placebo (intervenção realizada com o 

equipamento ligado e sem emissão de irradiação). Para o grupo placebo o aparelho 

do LBI foi ligado na energia e emitido o som de ligar/desligar durante a simulação de 

intervenção. 

As fichas das avaliações ficaram dentro de um envelope branco fechado, 

identificados com número e cor correspondente gerado na randomização. O 

envelope foi aberto pelo Pesquisador 1 (responsável pela randomização no site e 

aplicação das duas sessões com o LBI).  
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3.4 ASPECTOS ÉTICOS 

O estudo foi realizado respeitando as normas éticas estabelecidas na 

resolução nº 466/12 do Conselho Nacional de Saúde para pesquisa envolvendo 

seres humanos submetido na Plataforma Brasil com parecer nº 1.998.386 e 

registrado no site do Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos (REBEC) com registro 

RBR-6B8HCC. 

Este projeto obedece às recomendações estabelecidas no Consolidated 

Standards of Reporting Trials - CONSORT25, para a execução de ensaios clínicos 

controlados randomizados. 

Anteriormente às avaliações, todas as pacientes foram orientadas sobre os 

objetivos da pesquisa e aquelas que concordaram em participar, assinaram o Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndice A).  

 

3.5 PROCEDIMENTOS 

3.5.1 Materiais e Instrumentos 

 Os materiais e instrumentos utilizados nesse estudo para coleta dos dados 

foram: TCLE (Apêndice A); Ficha de Avaliação (Apêndice B); Escala Numérica da 

Dor (Anexo A); Escala de Percepção Global de Mudança (Anexo B); Algômetro 

Digital – Force Gage modelo WAGNER FDM; Laserpulse IBRAMED; Canet Laser de 

Baixa Intensidade 660nm – IBRAMED. 

 

3.5.2 Coleta de Dados 

  O estudo apresentou as seguintes fases: (I) avaliação de todas as variáveis 

sociodemográficas e ginecológicas/obstétricas, avaliação do desfecho primário (dor 

da ferida operatória) por meio da escala numérica da dor e algometria em média 12 

horas após o parto (avaliação 1); (II) intervenção com duas sessões de LBI em dias 

consecutivos (posterior avaliação 1 e avaliação 2); (III) reavaliação do desfecho 

primário e avaliação do desfecho secundário (melhora da condição clinica) utilizando 

a escala de percepção global de mudança. A reavaliação ocorreu entre 20-24 horas 

após o parto (avaliação 2) e 44-48 horas após o parto (avaliação 3).  
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3.5.3 Fluxograma do estudo  

 As etapas da pesquisa estão demonstradas no fluxograma abaixo (Figura 2), 

de acordo com o procedimento metodológico do estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 02: Etapas da coleta de dados: avaliação, tratamento e reavaliação. 

 

3.5.4 Avaliação dados sociodemográficos, ginecológicos e obstétricos  

Para todas as voluntárias, em média com 12 horas após o parto, foram 

coletados os dados sociodemográficos e informações ginecológicas/obstétricas 

utilizando um questionário elaborado pelos pesquisadores. 

3.5.4.1 Dados Sociodemográficos 

Nas avaliações da coleta de dados sociodemográficos foram considerados: 

dados de identificação checados nos prontuários da paciente (Mãe: nome, endereço, 

idade, escolaridade, estado civil, idade gestacional, paridade e data do parto, tempo 

de trabalho de parto, tabagismo; e, Recém-nascido: peso, APGAR, perímetro 

cefálico). 

Grupo 
Controle 

Grupo 
Placebo 

 

Grupo 
Experimental I 

 

AVALIAÇÃO 1 (Avaliador Cego) 

AVALIAÇÃO 3 (Avaliador Cego) 

1º INTERVENÇÃO  
LASER LIGADO 

1º INTERVENÇÃO  
LASER SEM RADIAÇÃO 

20-24hs 

AVALIAÇÃO 2 (Avaliador Cego) 

2º INTERVENÇÃO  
LASER SEM RADIÇÃO 

Grupo 
Experimental II 

 
 

2º INTERVENÇÃO  
LASER LIGADO 

44-48hs 
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3.5.5 Avaliação Clínica  

Foi definido como desfecho primário a dor, avaliada pela Escala Numérica da 

Dor e pela algometria. As avaliações 1, 2 e 3 ocorreram em média 12 horas, 20-24 

horas e 44-48 horas após o parto, respectivamente. Para desfecho secundário, a 

Escala de Percepção Global de Mudança foi aplicada em torno de 20-24 horas e 44-

48 horas. 

3.5.5.1 Escala Numérica da Dor 

  A Escala Numérica da Dor26 permite classificar a dor em grau 0 (zero) a grau 

10 (dez). O Grau 0 ou ausência de dor está localizado na extremidade da esquerda 

e aumenta gradativamente até extremidade da direita, representada pelo limite 

extremo de dor ou grau 10 de dor. A categorização da dor é definida como: 0 = sem 

dor; 1-3 = dor branda; 4-6 = dor moderada; e, 7-10 = dor severa. O comando verbal 

utilizado para avaliação com esse instrumento foi por meio de descritores verbais.  

 

3.5.5.2 Algometria 

  Para a avaliação do limiar de dor foi utilizado um algômetro digital da marca 

Force Gage modelo WAGNER FDM (Figura 03), que se trata de um dispositivo 

constituído por um disco de borracha 1cm2 ligado a um medidor de pressão, que 

apresenta valores em kgf/cm2.  A participante foi encorajada a dizer “pare” quando a 

pressão com a ponta do aparelho começou a evocar dor. No momento relatado pela 

paciente “pare” foi registrado o valor do limiar da dor. Três mensurações da 

algometria foram realizadas: nas extremidades e ponto médio da ferida operatória 

(Figura 04). Para cálculo da algometria, considerou-se a média dos três pontos.  

  Para realizar a avaliação, o disco de borracha foi revestido com papel filme e 

higienizado com álcool 70%, sendo repetido o procedimento para cada voluntária da 

pesquisa27. O equipamento encontrava-se calibrado. 

 

Figura 03: Algômetro digital da marca Force Gage modelo WAGNER FDM. 
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Figura 04: Locais de avaliação do limiar da dor em mulheres submetidas a cesárea. 

 

3.5.5.3 Avaliação da Percepção Global de Mudança 

A Escala de Percepção Global de Mudança é uma medida unidimensional na 

qual permite os indivíduos classificarem a melhoria da sintomatologia dolorosa 

associando à intervenção por meio de sete itens, distribuídos da seguinte forma: 1 = 

sem alterações; 2 = quase na mesma; 3 = ligeiramente melhor; 4 = com algumas 

melhorias; 5 = moderadamente melhor; 6 = melhor; 7 = muito melhor.  

Esse instrumento é validado na versão portuguesa, fácil e rápido de ser 

aplicado. Frequentemente, é utilizado em indivíduos quando submetidos a 

intervenções com o objetivo de determinar diferenças mínimas clinicamente 

importantes na avaliação da dor, função física e qualidade de vida28. A escala foi 

realizada em 20-24 horas e 44-48 horas pós o parto. 

3.5.6 Intervenção 

Para os grupos com intervenção, as voluntárias realizaram a intervenção em 

duas sessões consecutivas com o equipamento Laserpulse da marca IBRAMED 

(Figura 05): 12 horas e 20-24 horas pós o parto. Esse equipamento apresenta o LBI. 

 

Figura 05: Equipamento de laserterapia da marca IBRAMED. 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=vjgx1wfKKrKjlM&tbnid=5GDGD5ia8L1LSM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.classificados-brasil.com/meus-anuncios+rio-de-janeiro-produtos+45-377869.html&ei=zIlEU5TzA-i-0gHuwICwCw&psig=AFQjCNE7X20lU-l6XCYVMdaPgd1U7nej8g&ust=1397086848075261
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O protocolo utilizou como referência o estudo de Mokmeli et al (2009)19 

e,Alvarenga et al (2017)24, Santos et al (2012)28 e Santos et al (2012)29 . Foi utilizado 

um comprimento de onda de 660nm (vermelho), em modo contínuo, cuja potência foi 

de 30mW. O diâmetro do Spot foi de 0,06310cm2 e irradiância de 0,47W/cm2. Outros 

parâmetros da terapia com LBI, especificamente do grupo experimental I e II, estão 

descritos na Tabela 01. 

 

Tabela 01 – Parâmetros da Terapia Laser de Baixa Intensidade utilizada no estudo. 

Grupo Parâmetros Valores 

 Dose 4J/cm2 
I Energia 0,24J 
 Tempo de aplicação por ponto 8 segundos 

 Dose 2J/cm2 
II Energia 0,12J 
 Tempo de aplicação por ponto 4 segundos 

     Nota: J – Joules. J/cm2 – Joules por centímetro ao quadrado. 

  

A técnica de aplicação foi pontual, sem contato e perpendicular à pele na 

linha da incisão cesariana19 (Figura 06). O número de pontos aplicados dependeu da 

extensão da ferida operatória, respeitando a distância de 1cm entre os pontos de 

aplicação (Figura 07). Para realizar a aplicação com o LBI, a caneta do aparelho foi 

revestida com papel filme e higienizada com álcool a 70%, no qual esse 

procedimento se repetiu para a intervenção em cada voluntária. Foi realizado 

assepsia com álcool a 70% antes e depois da intervenção na região da ferida 

operatória. O terapeuta e a paciente fizeram uso de óculos de proteção específico 

do aparelho no grupo placebo, experimental I e II. O posicionamento da paciente foi 

em decúbito dorsal em posição neutra. 

 



24 

 

 

Figura 06: Posicionamento da caneta do equimento de laserterapia na incisão 

cesariana. 

 

 

Figura 07: Demonstração dos pontos de aplicação da laserterapia com distância de 
1cm entre os pontos. 

 

3.5.7 Horário e Local das coletas 

As coletas foram realizadas entre 07h e 9h, segunda a domingo, no 

alojamento conjunto de pós-parto da Maternidade Divino Amor, na cidade de 

Parnamirim, Estado do Rio Grande do Norte. 

 
 

4 ANÁLISE ESTATÍSTICA 
Para análise estatística, os dados foram analisados utilizando o software 

SPSS 20.0 (Statistical Package for the Social Sciences) para Windows, atribuindo 

um nível de significância < 0,05. A normalidade dos dados de cada grupo foi 
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avaliada pelo teste de Shapiro-Wilk. A estatística descritiva foi apresentada por meio 

de medidas de tendência central.  O teste Levene foi aplicado para verificar a 

homogeneidade das variâncias dos dados. O teste de esfericidade de Mauchly e a 

correção de Greenhouse-Geisser (ε) foram utilizados para validar a aplicação da 

análise de variância (ANOVA) de medidas repetidas. Depois da normalidade ser 

assegurada, a interação entre grupos e tempo (Tempo: avaliação 1, 2 e 3) do 

desfecho primário (dor avaliada pela escala visual numérica e algometria) foi 

avaliada pela ANOVA de medidas repetidas.  

Quando uma interação tempo-grupo foi encontrada, o teste ANOVA de um 

fator com análise post hoc ajustada de Sidak foi utilizado para utilizado para 

determinar as diferenças médias entre os grupos. A ANOVA one-way foi utilizada 

para avaliar o desfecho dor em cada avaliação e percepção global de mudança 

(desfecho secundário) nas reavaliações juntamente com o pós-teste de Tukey para 

identificar a diferença entre os grupos.  A mínima diferença clinicamente significante 

foi demonstrada pelo cálculo do tamanho do efeito na fórmula de Cohen´s d. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Os resultados e discussão deste estudo estão apresentados sob forma de 

artigo científico, intitulado “Low-Level Laser Therapy improves the pain post 

cesarean section: randomized and blind controlled clinical trial” que será submetido à 

revista Lasers in Surgery and Medicine de acordo com as normas sugeridas aos 

autores. 

 Ao longo do trajeto dessa pesquisa do mestrado foi submetido em julho de 

2018 e aceito para publicação em dezembro de 2018 o artigo científico intitulado 

“Terapias não farmacológicas para analgesia no pós-parto: uma revisão sistemática” 

na revista Brazilian Journal of Pain. 
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6 ARTIGO CIENTÍFICO 
 

Terapia Laser de Baixa Intensidade melhora a dor na incisão cesariana: estudo 
clínico randomizado, controlado e cego 

Low-Level Laser Therapy improves the pain post cesarean section: randomized and 
blind controlled clinical trial 

 

RESUMO 

Objetivo: Avaliar o efeito da aplicação da laserterapia de baixa intensidade (LBI) 

para alívio da dor na região da incisão cesariana no puerpério imediato. 

Métodos: Ensaio clínico randomizado-controlado cego com 88 mulheres no 

puerpério imediato alocadas em quatro grupos: controle (n=22, sem aplicação de 

LBI), placebo (n=22, sem emissão de irradiação), experimental I (n=22, dose de 

4J/cm2) e experimental II (n=22, dose de 2J/cm2). As etapas da pesquisa foram: (I) 

avaliação clínica e da dor da ferida operatória (desfecho primário). A dor foi 

mensurada pela escala numérica da dor e algometria em média 12 horas após o 

parto (avaliação 1); (II) intervenção com duas sessões consecutivas de LBI (660nm) 

em 12horas e 20-24horas após o parto; (III) reavaliação do desfecho primário e do 

desfecho secundário (condição de melhora clínica pela Escala de Percepção Global 

de Mudança) entre 20-24 horas após o parto (avaliação 2) e 44-48 horas após o 

parto (avaliação 3). A ANOVA de medidas repetidas e o post hoc de Sidak foram 

utilizados para analisar o desfecho primário e a ANOVA one-way e o pós teste de 

Tukey para o desfecho primário e secundário em cada avaliação. Foi calculado o 

Cohen´s d. Resultados: Foram analisadas 77 voluntárias. Os grupos foram 

homogêneos na avaliação inicial (p>0,05). Houve interação tempo vs grupo 

significativa para a avaliação numérica da dor F(2, 140) = 36,80, p <0,001 e 

algometria F(1, 70) = 27,18, p<0,001. Houve diferença significativa entre os grupos 

na avaliação 2 da escala de perceção global de mudança (p=0,04) e na avaliação 3 

(p=0,04). Em relação a escala numérica da dor, foram encontrados como tamanho 

do efeito: 0,11 (placebo), 0,43 (controle), experimental I (0,71) e experimental II 

(0,69). O tamanho do efeito mensurado na algometria foi 0,26, 0,27, 0,91 e 0,88 no 

grupo placebo, controle, experimental I e experimental II. Conclusão: A terapia LBI 

apresentou efeitos benéficos para dor na ferida operatória da cesárea no período 

imediato. 

Palavras-chaves: Cesárea. Parto obstétrico. Fototerapia. Analgesia. Qualidade de 
vida. Fisioterapia 
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INTRODUÇÃO 

No Brasil, a proporção de cesarianas no país aumentou cerca de 40% de 

2000 para 20101. A dor na região da incisão cesariana é a principal queixa das 

puérperas no pós parto imediato e considerada como morbidade pós cesárea para 

mãe e o bebê2. A dor nesse período é caracterizada como dor pós-operatória que 

apresenta difícil recuperação2. O processo álgico está relacionado com a fase 

inflamatória do processo de reparo tecidual, resultando em dificuldade nos 

posicionamentos de amamentar, cuidados com o recém-nascido e para atividades 

como sentar, levantar, caminhar e realizar higiene íntima3,4.  

 O desconforto ocasionado pelo quadro álgico compromete a qualidade de 

vida, mobilidade, autocuidado, amamentação e funções eliminatórias das 

puerpéras5,6. O tratamento farmacológico é frequentemente prescrito para a 

analgesia, favorecendo a recuperação da paciente, reduzindo a angústia materna e 

aumentando as interações da mãe com o recém-nascido7,8. As mulheres submetidas 

à cesariana relataram 2,4 mais queixas de dor em comparação às mulheres 

submetidas ao parto vaginal4. Além disso, a dor persistente após um ano do parto 

cesárea pode atingir uma prevalência de 6,8% a 18%, duas vezes mais que a dor 

pós episiotomia9,10. 

 No estudo com 60 puérperas submetidas à cesária, a dor no pós-parto foi 

avaliada quantitativamente e qualitativamente. A mensuração pela escala numérica 

da dor mostrou que 51,7% das voluntárias relataram a dor como moderada e 20% 

referiram dor forte, sendo mais intensa no movimento de sentar e levantar. No 

questionário da dor McGill, os descritores mais relatados foram “incômoda”, “que 

prende” e “que repuxa”. Os autores sugerem a necessidade de estudos futuros que 

avaliem recursos de alívio da dor, possibilitando maior conforto no período do 

puerpério4.  

 Na literatura existem recursos não farmacológicos com o objetivo de 

promover analgesia como TENS10-12, crioterapia5, ultrassom6 e laser7,13-17. Dentre 

esses recursos terapêuticos, o laser está sendo utilizado nas práticas clínicas e 

pesquisas científicas por tratar de uma terapia mundialmente realizada nas mais 

variadas condições clínicas.  O laser de baixa intensidade (LBI) tem sido 

clinicamente aplicado para redução do edema pela modulação na resposta 

inflamatória; aumento na síntese de colágeno e ação fagocitária; redução da dor; 
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promoção do reparo e repitelização. Adicionalmente, a aplicação da terapia com 

laser apresenta efeito positivo na macroscopia das lesões18. 

  Olisen et al19 investigou o efeito do tratamento com LBI sobre dor em 

pacientes adultos com distúrbios musculoesqueléticos. A análise da diferença entre 

os grupos não atingiu significância estatística. Diante desse resultado foi sugerido 

que os benefícios da LBI na dor parecem ser independentes do local da lesão 

anatômica.  

  Na literatura, a utilização da laserterapia com finalidade analgésica 

apresenta evidência moderada para dores crônicas20 e boa para disordens musculo-

esqueléticas. Resultados de um ensaio clínico com utilização da LBI após cirurgia 

bariátrica mostrou diminuição dos marcadores bioquímicos e melhora da dor após 

três sessões de laserterapia quando comparado com o placebo. Os autores ainda 

discutiram que a redução da dor no pós-operatório permite a deambulação precoce 

e reduz os riscos de comodidades. A LBI tem mostrado eficácia na redução da dor 

em pós-operatório de fratura de tibia, casos de osteoartite, fascite plantar21 e dores 

neuropáticas13. 

 Foram encontrados efeitos benéficos para alívio da dor em um estudo com 

aplicação única da LBI imediatamente após o fim da cesária verificado através da 

avaliação da dor nas 24 horas seguintes22. Protocolos de aplicação múltiplas podem 

levar a beneficios clínicos significativos para essa população, melhorando a 

funcionalidade, cuidade mãe com bebê e redução do uso de medicações19.  O 

objetivo primário do estudo é avaliar o efeito da aplicação do LBI para sintomatologia 

dolorosa na região da incisão cesariana no puerpério imediato. O objetivo 

secundário é avaliar a condição de melhora clínica através da escala de percepção 

global de mudança após a intervenção. 

 

METODOLOGIA 

 

DELINEAMENTO DO ESTUDO 

 Esta pesquisa é caracterizada como ensaio clinico randomizado-controlado 

duplo cego para determinar o efeito de duas sessões consecutivas de laserterapia 

de baixa intensidade na dor em mulheres submetidas a cirurgia cesariana. Os dados 

foram coletados de março de 2017 a junho de 2018. 
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POPULAÇÃO E AMOSTRA 
 Um total de 88 mulheres no puerpério imediato submetidas à cesárea foram 

incluídas nesse estudo. As participantes foram recrutadas mediante demanda 

espontânea no alojamento conjunto da Maternidade Divino Amor localizada no 

município de Parnamirim do estado do Rio Grande do Norte. 

Para o cálculo amostral, foi proposto o n com significância de acordo com a 

fórmula de Miot (2011)23, baseado no grau de dor na região da incisão cirúrgica 

(como referência a Escala Numérica da Dor graduada de 0 a 10 e apresentando 

redução de 2 pontos no score de graduação da dor) e desvio padrão da variável 

para cada grupo de 1,5 com diferença mínima de 2 (Alvarenga et al, 201724). O erro 

alfa foi de 0,05 e potência de teste de 80%.  

Os critérios de inclusão foram: mulheres acima de 18 anos, ausência de 

intercorrências clínicas ou obstétricas (hipertensão e diabetes) e sem sinais de 

infecção e deiscência. Foram excluídas as mulheres com dificuldade de 

comunicação e expressão, alta hospitalar antes de finalizar as coletas, ausência de 

quadro álgico na avaliação inicial (graduação de 0 a 2 na Escala Numérica da Dor) 

na primeira avaliação e voluntária que durante o período de coleta apresentou 

hemorragia como intercorrência clínica. 

Todas as participantes foram randomizadas e divididas em 4 grupos: grupo 

controle (sem aplicação de LBI, n= 22), grupo experimental I (aplicação LBI com 

dose de 4J/cm2 e 0,24J/ponto em 8s, n = 22), grupo experimental II (aplicação LBI 

com dose de 2J/cm2 e 0,12J/ponto em 4s, n = 22) e grupo placebo (equipamento 

sem emissão de irradiação, n = 22).   

 As participantes foram cegas ao grupo de intervenção, não sabendo qual 

dose seria aplicada. A intervenção no grupo placebo foi realizada com o 

equipamento ligado, mas sem emissão de irradiação. A randomização foi realizada 

através da utilização de um software originado pelo site www.randomization.com 

através de uma sequência 1:1:1:1. 

 Esse estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da UFRN 

(CEP/UFRN) sob o número de registro 1.998.386. O estudo foi registrado na 

plataforma REBEC nº RBR-6B8HCC. Todas as participantes do estudo forneceram 

consentimento livre e esclarecido por escrito para participar do tratamento.  
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COLETA DE DADOS 
O estudo apresentou as seguintes fases: (I) avaliação de todas as variáveis 

sociodemográficas, ginecológicas/ obstétricas, avaliação da dor da ferida operatória 

pela escala numérica da dor e algometria em média 12 horas após o parto 

(avaliação 1); (II) intervenção durante dois dias consecutivos (posterior avaliação 1 e 

avaliação 2); (III) reavaliação do desfecho primário (dor) e do desfecho secundário 

(condição de melhora clínica) entre 20-24 horas após o parto (avaliação 2) e 44-48 

horas após o parto (avaliação 3). As fases estão representadas na Figura 01. 

 

 

Figura 01 – Etapas da coleta de dados: avaliação, tratamento e reavaliação. 

 

Desfecho primário 
A dor foi definida como desfecho primário avaliada pela escala numérica da 

dor e algometria. As avaliações 1, 2 e 3 ocorreram em média 12 horas, 20-24 horas 

e 44-48 horas após o parto, respectivamente. A Escala Numérica da Dor25 permite 

classificar a dor em grau 0 (zero) a grau 10 (dez). O Grau 0 ou ausência de dor está 

localizado na extremidade da esquerda e aumenta gradativamente até extremidade 

da direita, representada pelo limite extremo de dor ou grau 10 de dor.  
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O algômetro digital da marca Force Gage modelo WAGNER FDM foi utilizado 

para avaliar o limiar de dor. O dispositivo é constituído por um disco de borracha de 

1cm2 ligado a um medidor de pressão que apresenta valores em kgf/cm2. Para 

realizar a avaliação, o disco de borracha foi revestido com papel filme e higienizado 

com álcool 70%, sendo repetido o procedimento para cada voluntária da pesquisa26. 

A voluntária foi encorajada a dizer “pare” quando a pressão com a ponta do 

aparelho começou a evocar dor. O registro do limiar foi mensurado no momento do 

relato “pare”. Três mensurações da algometria foram realizadas: nas extremidades e 

ponto médio da ferida operatória. Para cálculo da algometria, considerou-se a média 

dos três pontos.  

 

Desfecho Secundário 

O desfecho secundário refere a condição de melhora clínica mensurada pela 

Escala de Percepção Global de Mudança. A avaliação ocorreu em 20-24 horas e 44-

48 horas após parto. A escala é uma medida unidimensional na qual permite os 

indivíduos classificarem a melhoria da sintomatologia dolorosa associando à 

intervenção por meio de sete itens, distribuídos da seguinte forma: 1 = sem 

alterações; 2 = quase na mesma; 3 = ligeiramente melhor; 4 = com algumas 

melhorias; 5 = moderadamente melhor; 6 = melhor; 7 = muito melhor. Esse 

instrumento é validado na versão portuguesa, fácil e rápido de ser aplicado. 

Frequentemente, é utilizado em indivíduos quando submetidos a intervenções com o 

objetivo de determinar diferenças mínimas clinicamente importantes na avaliação da 

dor, função física e qualidade de vida28.  

 

MODELO DE INTERVENÇÃO COM O LASER  

Para os grupos com intervenção, as voluntárias realizaram a terapia em duas 

sessões: 12 horas e 20-24 horas pós o parto. O protocolo utilizou como referência o 

estudo de Mokmeli et al (2009)22 e conforme pesquisas descritas por outros 

autores24,28,29. A terapia do LBI usou comprimento de onda de 660nm (vermelho), 

modo contínuo e potência foi de 30mW. O diâmetro do Spot foi de 0,06310cm2 e 

irradiância de 0,47W/cm2. Os parâmetros da terapia LBI estão descritos na Tabela 1 

para o grupo experimental I e II.  
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Tabela 1 – Parâmetros da Terapia Laser de Baixa Intensidade utilizada no estudo 

Grupo Parâmetros Valores 

 Dose 4J/cm2 
I Energia 0,24J 
 Tempo de aplicação por ponto 8 segundos 

 Dose 2J/cm2 
II Energia 0,12J 
 Tempo de aplicação por ponto 4 segundos 

Nota: J – Joules. J/cm2 – Joules por centímetro ao quadrado. 

  

A técnica foi realizado por um fisioterapeuta com expertise na área. A forma 

de aplicação foi pontual, sem contato e posicionada a caneta perpendicular à pele 

na linha da incisão cesariana22. O número de pontos aplicados dependeu da 

extensão da ferida operatória, respeitando a distância de 1cm entre os pontos de 

aplicação (Figura 02). Para realizar a aplicação com o LBI, a caneta do aparelho foi 

revestida com papel filme e higienizada com álcool a 70%, no qual esse 

procedimento se repetiu para a intervenção em cada voluntária. Foi realizado 

assepsia com álcool a 70% antes e depois da intervenção na região da ferida 

operatória. O terapeuta e a paciente fizeram uso de óculos de proteção específico 

do aparelho no grupo placebo, experimental I e II. O posicionamento da paciente foi 

em decúbito dorsal em posição neutra. 

 

Figura 02 – Demonstração dos pontos de aplicação da laserterapia com distância de 
1cm entre os pontos. 

 

 
ANÁLISE DE DADOS  

Para análise estatística, os dados foram analisados utilizando o software 

SPSS 20.0 (Statistical Package for the Social Sciences) para Windows, atribuindo 

um nível de significância < 0,05. A normalidade dos dados de cada grupo foi 

avaliada pelo teste de Shapiro-Wilk. A estatística descritiva foi apresentada por meio 

de medidas de tendência central.  O teste Levene foi aplicado para verificar a 
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homogeneidade das variâncias dos dados. O teste de esfericidade de Mauchly e a 

correção de Greenhouse-Geisser (ε) foram utilizados para validar a aplicação da 

análise de variância (ANOVA) de medidas repetidas. Depois da normalidade ser 

assegurada, a interação entre grupos e tempo (Tempo: avaliação 1, 2 e 3) do 

desfecho primário (dor avaliada pela escala visual numérica e algometria) foi 

avaliada pela ANOVA de medidas repetidas.  

Quando uma interação tempo-grupo foi encontrada, o teste ANOVA de um 

fator com análise post hoc ajustada de Sidak foi utilizado para utilizado para 

determinar as diferenças médias entre os grupos. A ANOVA one-way foi utilizada 

para avaliar o desfecho dor em cada avaliação e percepção global de mudança 

(desfecho secundário) nas reavaliações juntamente com o pós-teste de Tukey para 

identificar a diferença entre os grupos.  A mínima diferença clinicamente significante 

foi demonstrada pelo cálculo do tamanho do efeito na fórmula de Cohen´s d. 

 

RESULTADOS 

O total de 88 participantes foram avaliadas no período de março de 2017 a 

junho de 2018, com abandono do estudo de 11 voluntárias que podem ser 

visualizadas no Fluxograma do estudo (Figura 3). As perdas por grupo ocorreram 

devido no grupo controle por presença de hemorragia no período da coleta e 

ausência de dor (total de perdas = 2 voluntárias); no grupo experimental I por 

dificuldade de comunicação e alta hospitalar antes de finalizar a coleta (total de 

perdas = 4); no grupo experimental II por alta hospitalar antes de finalizar a coleta 

(total de perdas = 3 voluntárias); e, no grupo placebo por alta hospitalar durante o 

período de coleta e ausência de dor (total de perdas = 2). 
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Figura 03 – Fluxograma do Estudo. 

 

Os dados sociodemográficos e clínicos não mostraram diferença 

estatisticamente diferente entre os grupos. A maioria das voluntárias apresentavam 

faixa etária entre 29-39 anos, apresentavam companheiro e escolaridade com mais 

de 10 anos de estudo. escolaridade. A Tabela 2 mostra as características 

sociodemográficas e clínicas. 

 

Tabela 2 - Características sociodemográficas e clínicas da amostra do estudo. 

Variáveis 
Controle 
(n=20) 

Experimental I 
(n=18) 

Experimental II 
(n=19) 

Placebo 
(n=20) 

p valor*ƚ 
 

 
   

 

Escala Visual 
Numérica 

5,75±1,44 5,24±2,42 
 

5,47±2,00 3,90±2,40 0,06 

 
Limiar de Dor à 
Pressão 
(Kgf/cm2)  

 
0,77±0,47 

 
0,58±0,30 

 
0,67±0,33 

 
0,72±0,54 

 
0,08 

 
Faixa etária 
(anos) 
   18-28 
   29-39 
   30-39 
    

 
 
 

25% (n=5) 
65% n=1(3) 

10% (n=2) 
 

 
 
 

33,33% (n=6) 
38,89% (n=7) 
27,78% (n=5) 

 
 
 

31,58% (n=6) 
47,37% (n=9) 
21,05% (n=4)  

 
 
 

40% (n=8) 
40% (n=8) 
20% (n=4)  

 
0,42 

Idade 
Gestacional 
(semanas) 

 
39,00±1,44 

 

 
38,80±2,04 

 
38,47±2,31 

 
39,17±1,47 

0,21 

 
Nº de Gravidez 

 
1,63±0,83 

 
2,10±1,11 

 
1,79±0,82 

 
2,08±1,28 

 
0,17 
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Estado Civil     0,65 

Com 
companheiro 

90% (n=18) 100% (n=18) 94,74% (n=18) 95% (n=19)  

Sem 
companheiro 

10% (n=2) 0% (n=0) 5,26% (n=1) 5% (n=1)  

      

Educação (%)     0,77 

Analfabeta 0% (n=0) 0% (n=0) 0% (n=0) 0% (n=0)  

1º grau 0% (n=0) 5,55% (n=1) 10,52% (n=1) 0% (n=0)  

2º grau 10% (n=2) 11,12% (n=2) 10,52% (n=1) 10% (n=2)  

3º grau 90% (n=18) 77,78% (n=14) 78,96% (n=15) 90% (n=16)  

Superior 0% (n=0) 5,55% (n=1) 0% (n=0) 10% (n=2)  

      

Nota: *Significante para p<0,05 na ANOVA one-way. ƚSignificante para p<0,05 para qui-quadrado.  Nº - número. Grupo 
experimental I (aplicação da laserterapia com dose de 4J/cm2 e 0,24J/ponto em 8s).  Grupo experimental II (aplicação da 
laserterapia com dose de 2J/cm2 e 0,12J/ponto em 4s). Kgf/cm2 = unidade do limiar de dor à pressão feito com o algômetro 
digital. 

 

Foi observada interação tempo vs grupo significativa para a avaliação 

numérica da dor F(2, 140) = 36,80, p <0,001. Na algometria também foi observado 

interação tempo versus grupo F(1, 70) = 27,18, p<0,001 (Figura 4).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Efeito do laser de baixa intensidade no alívio da dor do pós-parto de 

cesárea. 

A avaliação clínica da dor em cada avaliação pode ser visualizada na Tabela 

03. Houve diferença estatisticamente significante entre os grupos na terceira 

avaliação da escala númerica da dor (p=0,03) e na algometria (p=0,04). Também 

houve diferença significativa entre os grupos na primeira avaliação da escala de 

percepção global de mudança (p=0,04) e na segunda avaliação (p=0,02). 
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Tabela 3 – Comparação das médias e desvio padrão nos níveis de dor entre os 

grupos antes e após a primeira e segunda aplicação da laserterapia.  

  Placebo 
(n=20) 

Experimental I 
(n=18) 

Experimental II 
(n=19) 

Controle 
(n=20) 

p-valor 

Escala Númerica da Dor 1ª AV 

 

2ª AV 

 

3ª AV 

3,90±2,40 

(2,77 – 5,02) 

4,75±1,55 

(4,02 – 5,48) 

3,65±1,92a 

(2,74 – 4,55) 

5,23±2,41 

(3,99 – 6,47) 

4,17±1,74 

(3,28 – 5,07) 

1,88±2,08a,b 

(0,81 – 2,95) 

5,75±2,00 

(5,07 – 6,42) 

4,10±1,86 

(3,22 – 4,97) 

2,70±1,38 

(2,05 – 3,34) 

5,47±2,00 

(4,44 – 6,50) 

6,05±2,07 

(4,99 – 7,13) 

3,94±1,91b 

(2,74 – 4,55) 

0,12 

 

0,23 

 

0,03* 

Algometria (kgf/cm2) 1ª AV 

 

2ª AV 

0,72±0,54 

(0,47 – 0,98) 

0,61±0,36 

(0,44 – 0,78) 

0,57±0,31 

(0,41 – 0,73) 

0,90±0,48 

(0,65 – 1,15) 

0,66±0,33 

(0,50 – 0,84) 

0,89±0,40 

(0,68 – 1,10) 

0,61±0,19 

(0,54 – 0,88) 

0,61±0,74 

(0,46 – 0,77) 

0,07 

 

0,07 

 3ª AV 0,84±0,22a,c 

(0,74 – 0,95) 

1,49±1,11a,b 

(1,01 – 1,82) 

1,45±0,75c,d 

(1,03 – 1,80) 

0,76±0,14b,d 

(0,46 – 1,07) 

0,04* 

Escala de Percepção 
Global de Mudança 

1ª AV 3,95±1,93 

(2,93 – 5,01) 

5,11±1,31 a 

(4,75 – 6,37) 

5,52±1,21b 

(4,44 – 6,54) 

 

2,60±1,28 a,b 

(1,87 – 3,01) 

0,04* 

 2ª AV 3,70±2,22 a,d 

(2,89 – 4,96) 

6,18±0,90 a,b 

(5,99 – 6,91) 

6,00±0,69 c,d 

(5,32 – 6,68) 

1,40±1,60 b,c 

(1,15 – 3,16) 

0,02* 

Nota: Considerado o intervalo de confiança de 95%. *Significante com p<0,05 no teste de ANOVA 
one-way e pós teste de Tukey. Letras iguais diferem os grupos. Grupo experimental I (aplicação da 
laserterapia com dose de 4J/cm2 e 0,24J/ponto em 8s).  Grupo experimental II (aplicação da 
laserterapia com dose de 2J/cm2 e 0,12J/ponto em 4s). AV – avaliação.  

 

Considerando a escala númerica da dor, o tamanho do efeito nos grupos não 

intervenção foi de 0,11 e 0,43, respectivamente no grupo placebo e controle. No 

grupo experimental I foi de 0,71 e no experimental II de 0,69. Em relação à 

algometria, o grupo placebo e controle apresentaram tamanho de efeito de 0,26 e 

0,27, respectivamente. O grupo experimental I apresentou 0,91 enquanto que o 

experimental II apresentou 0,88. Todas as pacientes toleraram a aplicação do laser e 

não houve relatos de efeitos colaterais. 

 

DISCUSSÃO 

 O estudo teve como objetivo primário avaliar o efeito da aplicação do LBI para 

sintomatologia dolorosa na região da incisão cesariana no puerpério imediato e 

como desfecho secundário, avaliar a percepção global de mudança após a 

intervenção. Os resultados mostraram que a aplicação do LBI reduziu a dor e 

melhorou o limiar de dor nos grupos submetidos a intervenção quando comparado 

com o placebo e controle. Para o grupo com intervenção submetido a dose de 
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4J/cm2, o tamanho do efeito foi classificado como grande quando avaliado pela 

algometria e ao comparar com o grupo placebo, controle e experimental II 

apresentou maior efeito, sendo sugestivo de intervenção com melhor resultado de 

melhora da dor. Além disso, as voluntárias relataram um melhor score na escala de 

percepção global de mudança para os grupos intervenção 

Nessa pesquisa, a laserterapia de 660nm, independente da dose (2J/cm2 e 

4J/cm2), aplicada em duas sessões, mostrou-se eficaz para alívio da dor na ferida 

operatória posterior a cesárea. Acreditamos que o resultado positivo foi alcançado 

pelas características escolhidas da LBI, como comprimento de onda e dosagem 

dentro da janela terapêutica indicada para a analgesia. De acordo com Aras et al30, a 

LBI com comprimentos de ondas que variam entre 600nm a 1.000nm apresenta 

característica atérmica. A resposta do tecido ao laser depende do comprimento de 

onda, energia, densidade de energia e potência, além do tempo da aplicação. 

Ribeiro et al31 encontraram redução do tempo de dor em pacientes após cirurgia de 

leucoplasia oral no grupo que fez uso de laser com comprimento de onda de 660nm. 

Já Nesioonpour et al16 identificou redução significativa da dor no pós-operatório de 

cirurgia de fratura de tíbia utilizando laser de GaAlAs com comprimento de onda de 

808nm e laser de GaAllnp com comprimento de onda de 650nm às 2, 4, 8, 12 e 24 

horas após a cirurgia. 

 O alívio da dor promovido pela LBI está relacionado com a redução da 

prostaglandina E2 (PGE2)32, que impede a produção de compostos estimulantes à 

dor e controla a inflamação. A analgesia também é ocasionada pela liberação de 

endorfina endógena pela hiperpolarização das terminações nervosas que inibe a 

transmissão de estímulos dolorosos ao sistema nervoso central33. Adicionalmente, 

os efeitos biológicos ocorridos pela absorção da energia pelos tecidos permitem que 

a luz dos fótons interaja com a estrutura celular, à medida que o aumento da energia 

celular e as alterações na permeabilidade da membrana celular, redução do líquido 

intersticial, cicatrização de feridas, relaxamento muscular, modulação do sistema 

imunológico e regeneração nervosa34.  

Os achados desse estudo evidenciaram que a terapia LBI favoreceu a 

redução da dor de forma mais rápida nos grupos com aplicação da irradiação do 

laser na incisão cesariana que nos grupos controle e placebo, sendo verificado na 

análise da avaliação da dor pela Escala Numérica da Dor e algometria. A literatura 

tem mostrado a eficácia do uso da LBI para dores agudas e crônicas9,10. Fernandes 
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et al35 mostraram que a LBI com comprimento de onda de 660nm e dose de 

1,06J/cm2 apresentou efeitos analgésicos na esternotomia de pacientes submetidos 

a enxertos de ponte de artéria coronária. Todas as aplicações de laserterapia 

ocorreram durante o internamento hospitalar e totalizou-se 05 , sendo a primeira 

aplicada imediatamente após a cirurgia.  

Por outro lado, Alvarenga et al24, Santos et al28 e Santos et al29 não 

encontraram efeito do laser na melhora na dor perineal após episiotomia médio-

lateral. Santos et al28 comparou dois tipos de laser (660nm e 780nm) com grupo 

controle em uma única sessão no pós-parto. A dor perineal foi avaliada antes, 

imediatamente após e 30 minutos após aplicação do laser. Os autores identificaram 

que os dois grupos (intervenção e controle) apresentaram melhora significativa da 

dor e justificaram essa ocorrência por dois motivos: 1) processo natural de 

recuperação tecidual favorecendo a melhora dos sinais flogísticos/dor; e, 2) 

fenômeno de Hawthorne, no qual há uma mudança na percepção dos pacientes 

devido à atenção especial dispensada pela equipe no momento da pesquisa.  

Alvarenga et al24 não encontraram diferença no alívio da dor na episiotomia ao 

realizar três aplicações de LBI com dosagem de 5J/cm2 e intervalos de 

aproximadamente 24 horas entre as intervenções. Além disso, não houve diferença 

no score da dor perineal após 7 a 10 dias do parto normal.  

Concomitantemente a aplicação do LBI com efeito analgésico, há efeito anti-

inflamatório. Piva et al36 objetivaram revisar a LBI e sua relação com as fases iniciais 

de reparo. Os resultados mostraram a utilização de diferentes doses e comprimentos 

de ondas (632,8 a 904nm) e doses entre 1,8 a 16J/cm2 para serem humanos. A 

terapia com LBI também exerce efeitos anti-inflamatórios importantes nos processos 

iniciais da cicatrização, como: redução de mediadores químicos, de citocinas, do 

edema, diminuição da migração de células inflamatórias e incremento de fatores de 

crescimento, contribuindo diretamente para o processo de reabilitação tecidual. 

Assim, a aplicação do LBI parece ser um bom recurso não farmacológico para 

melhora da dor em consequência também do processo cicatricial após 

procedimentos cirúrgicos utilizando os mesmos parâmetros de comprimento de onda 

e doses36.  

Esse dado é evidenciado no estudo de Ojea et al18 que mostrou o efeito 

analgésico e efeito mediador anti-inflamatório em feridas cirurgicas após cirurgia 

bariátrica em 85 pacientes de ambos os sexos e idade entre 18 a 65 anos. A 
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laserterapia apresentou comprimento de onda de 808nm e dosagem de 10J/cm2, 

sendo aplicada em três sessões: imediatamente após a cirurgia, no primeiro e no 

sétimo dia de pós-operatório na ferida abdominal, com espaçamento de 1cm. Os 

pacientes foram divididos em dois grupos (grupo placebo e laserterapia). De acordo 

com os resultados, a redução dos processos inflamatórios foi mais rápida no grupo 

laser, observada pela queda significativa na temperatura próxima à ferida operatória, 

redução na inflamação local e diminuição da sintomatologia dolorosa.  

Sabe-se que a sintomatologia dolorosa tem seu pico com 24 horas pós lesão, 

em seguida a resposta inflamatória aguda inicia favorecendo melhora nos sinais 

flogísticos29,37. Essa informação se assemelha com os resultados dessa pesquisa, 

em que as voluntárias do grupo sem intervenção apresentam um aumento da dor 

nas primeiras 24 horas e melhoraram espontaneamente ao longo do tempo, 

podendo ser justificado pela melhora do processo inflamatório.  

De acordo com o tamanho do efeito, o grupo submetido a intervenção com 

4J/cm2 apresentou melhores resultados para alívio da dor identificados pela escala 

numérica da dor e pela algometria. Doses entre 3-6J/cm2 parecem ser mais eficazes 

para analgesia/ cicatrização e doses acima de 10J/cm2 estão associadas a efeitos 

deletérios30. Wang et al21 descreveram que múltiplas variáveis, tais como dose, 

localização e frequência podem modificar a dose de tratamento. Os autores 

verificaram que o tratamento de fascite plantar, a aplicação terapêutica da LBI variou 

de 1 a 8,4J a depender do local da lesão.  

 Em relação a escala de percepção global de mudança, observou-se que o 

grupo de voluntárias submetidas a laserterapia apresentaram melhores scores. A 

redução da dor deve ter interferido positivamente para melhora da condição de 

saúde nos grupos de intervenção.  A laserterapia apresenta boa aceitação pelas 

pacientes22 e a melhora física promove bem-estar emocional principalmente após 

procedimentos cirúrgicos35.  

 Este estudo teve como limitação as perdas que ocorreram ao longo do 

estudo, no entanto, o cálculo amostral contemplou as exclusões. Outra limitação do 

estudo, é a individualidade e subjetividade da avaliação da dor e da percepção 

global de mudança. A dor proveniente da cesárea no puerpério imediato pode ter 

diversos mecanismos de origem, como a presença de gases ou incômodos da 

contração uterina no processo de involução37. Assim, dependendo da origem da dor, 

o efeito da Laserterapia pode apresentar melhores resultados. Assim como, além da 
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analgesia, há o processo de cicatrização e melhora da fase inflamatória que são 

aspectos individuais.   Adicionalmente, este estudo não avaliou o uso de analgésicos 

no decorrer das 48 horas de pós-parto. A prescrição de medicamentos para 

analgesia é realizada até 12 horas após o parto e se necessário nas horas seguintes 

de acordo com o protocolo de operação da Maternidade Divino Amor.  

   

CONCLUSÃO 

 A terapia LBI apresentou efeitos benéficos para redução da dor na 

ferida operatória no puerpério imediato de mulheres submetidas a cesárea. Foi 

observada diferença estatisticamente significativa entre os grupos com e sem 

intervenção na avaliação clínica do desfecho dor utilizando a escala númerica da dor 

e algometria. Sendo verificado na avaliação através da Escala de Perceção Global 

de Mudança diferença significativa entre os grupos na primeira avaliação e na 

segunda avaliação. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

De acordo com essa pesquisa, a terapia LBI parece ter promovido efeitos 

benéficos para dor na ferida operatória em puérperas submetidas ao parto cesárea. 

Foi observada diferença estatisticamente significativa entre os grupos com e sem 

intervenção na avaliação clínica do desfecho dor utilizando a escala númerica da dor 

e algometria. Sendo verificado na avaliação através da Escala de Perceção Global 

de Mudança diferença significativa entre os grupos na primeira avaliação e na 

segunda avaliação. 

 Os resultados dessa pesquisa apresentam impacto positivo para a sociedade 

devido à promoção de saúde às puérperas. Contudo, esse estudo favorece futuras 

pesquisas que poderão contribuir na produção de conhecimento científico permitindo 

avanços na área da Fisioterapia na Saúde da Mulher, principalmente no que se 

refere aos tratamentos não farmacológicos em mulheres na fase puerperal, assim 

como estudo sobre o laser em traumas teciduais e recuperação pós-operatória. 

 É esperado que pesquisas com abordagem nessas temáticas de analgesia na 

fase puerperal para cesarianas sejam continuadas com a finalidade de favorecer 

para prática clínica tratamentos baseados em evidências científicas. Outros 

protocolos de terapia para analsegia e diferentes parâmetros da terapia LBI devem 

ser considerados em novos estudos.  

  Adicionalmente, a partir desses resultados, a LBI poderia ser utilizada de 

forma rotineira na prática clínica. A melhora no alívio da dor pode contribuir de forma 

efetiva no cuidado/ interação da mãe com o recém-nascido.  
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APÊNDICE 

 

APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPIA 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

Esclarecimentos 

 

Este é um convite para você participar da pesquisa: “TERAPIA LASER DE BAIXA 

INTENSIDADE NO ALÍVIO DE DOR DA INCISÃO CESARIANA” orientada pela profª 

Dra. Maria Thereza Albuquerque Barbosa Cabral Micussi. Sua participação é 

voluntária, o que significa que você poderá desistir a qualquer momento, retirando 

seu consentimento, sem que isso lhe traga nenhum prejuízo ou penalidade. Essa 

pesquisa tem o objetivo de avaliar o efeito do laser de baixa intensidade na 

diminuição da dor no local do corte cirúrgico da cesárea.   

O estudo será composto por quatro grupos de voluntárias. Em três grupos, 

serão feitas duas sessões utilizando o laser, sendo um grupo com o aparelho 

desligado e nos outros dois com o aparelho ligado. Existirá um grupo da pesquisa 

que não será feita a aplicação. Caso decida aceitar este convite você poderá fazer 

parte de um dos grupos do estudo e sua participação no grupo será feita através de 

um sorteio.  

Durante sua permanência no hospital, você será avaliada três vezes: primeira 

avaliação entre 8-12 horas após o parto, segunda avaliação entre 20-24 horas após 

o parto e terceira avaliação entre 44-48 horas após o parto.    

 

Rubrica do Participante/Responsável Legal: 

 

 

Rubrica do Pesquisador: 

 
Av. Senador Salgado Filho, 3000, Lagoa Nova – Natal/RN –  CEP 59.078-970 

Fone: (84) 3215-3135 – E-mail: cepufrn@reitoria.ufrn.br 
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Nas avaliações serão considerados: dados de identificação checados no seu 

prontuário (nome, endereço, idade, idade gestacional, paridade, data do parto e 

tempo de pós parto); informações sobre a dor como também melhora ou piora após 

terapia com laser.  

Também será feito um exame chamado de algometria que será realizado com 

um aparelho que tem uma ponta de borracha. Durante esse exame você irá dizer 

“começou” quando você sentir dor decorrente da pressão feita pela ponta do 

aparelho, porém a pressão continuará até você dizer “pare”. 

Caso faça parte dos grupos que irá usar laser, esse aparelho será aplicado na 

região acima do corte cirúrgico. Este aparelho possui uma caneta que será protegida 

por papel filme e higienizada com álcool 70%. Será necessário que você e o 

pesquisador estejam de óculos de proteção próprios para uso do aparelho. O seu 

leito deverá estar com as cortinas fechadas, estando presente apenas você e o 

terapeuta no momento da aplicação do laser.  

Esta pesquisa tem riscos mínimos por se tratar de avaliação e tratamentos 

não invasivos. Você pode apresentar aumento da dor durante a avaliação com 

algometria. Esse exame com o algômetro tem o objetivo de avaliar a percepção ao 

incomodo da pressão e não para aumentar a dor. Outro possível risco será de 

infecção no local do corte da cesárea, mas essa possibilidade é mínima já que será 

realizada a assepsia antes e depois da aplicação com laser além do uso de papel 

filme e limpeza da caneta do equipamento. É esperado que a aplicação do laser 

possa diminuir sua dor do pós-parto. Caso você esteja no grupo que não realizou a 

intervenção, você estará contribuindo para a ciência, trazendo respostas para 

possíveis novas terapias. 

Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá entrar em contato 

com o Comitê de Ética em Pesquisa da Central/UFRN, pelo telefone: (84) 3215-

3135, endereço: Av. Senador Salgado Filho, 3000, Lagoa Nova - Natal/RN e E-mail: 

cepufrn@reitoria.ufrn.br. 

 

Rubrica do Participante/Responsável Legal: 

 

 

Rubrica do Pesquisador: 

 
Av. Senador Salgado Filho, 3000, Lagoa Nova – Natal/RN –  CEP 59.078-970 

Fone: (84) 3215-3135 – E-mail: cepufrn@reitoria.ufrn.br 
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Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando 

para a pesquisadora responsável Dra. Maria Thereza Albuquerque Barbosa Cabral 

Micussi, pelo contato: (84) 99433-1633. 

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra 

com a pesquisadora responsável, Dra. Maria Thereza Albuquerque Barbosa Cabral 

Micussi. 

 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Declaro que compreendi os objetivos desta pesquisa, como ela será realizada, os 

riscos e benefícios envolvidos e concordo em participar voluntariamente da pesquisa 

“TERAPIA LASER DE BAIXA INTENSIDADE NO ALÍVIO DE DOR DA INCISÃO 

CESARIANA” 

 

_____________________________________________    

Participante da pesquisa: 

Nome: 

RG:              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rubrica do Participante/Responsável Legal: 

 

 

Rubrica do Pesquisador: 

 
Av. Senador Salgado Filho, 3000, Lagoa Nova – Natal/RN –  CEP 59.078-970 

Fone: (84) 3215-3135 – E-mail: cepufrn@reitoria.ufrn.br 

 

Impressão digital do 

representante legal 
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Compromisso do pesquisador 

Como pesquisador responsável pelo estudo “TERAPIA LASER DE BAIXA 

INTENSIDADE NO ALÍVIO DE DOR DA INCISÃO CESARIANA”, declaro que 

assumo a inteira responsabilidade de cumprir fielmente os procedimentos 

metodologicamente e direitos que foram esclarecidos e assegurados ao participante 

desse estudo, assim como manter sigilo e confidencialidade sobre a identidade do 

mesmo. 

Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora 

assumido estarei infringindo as normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 

do Conselho Nacional de Saúde – CNS, que regulamenta as pesquisas envolvendo 

o ser humano. 

 

Natal, ____/____/______. 

 

____________________________________________ 

Dra. Maria Thereza Albuquerque Barbosa Cabral Micussi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rubrica do Participante/Responsável Legal: 

 

 

Rubrica do Pesquisador: 

 
Av. Senador Salgado Filho, 3000, Lagoa Nova – Natal/RN –  CEP 59.078-970 

Fone: (84) 3215-3135 – E-mail: cepufrn@reitoria.ufrn.br 
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APÊNDICE B – FICHA DE AVALIAÇÃO 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPIA 

 

Código da voluntária:____________                         Data da Coleta:___/___/___ 

1. Identificação 

Nome:__________________________________________________________  

Telefone:____________________________ Hora do parto:________________ 

Endereço:________________________________________________________ 

Idade gestacional: _______ Paridade: ______ Trabalho de parto: (  )Sim(   )Não 

Doenças Associadas:_______________________________________________ 

Empregada: (  ) Sim (  )Não Tabagista: (   ) Sim (   )Não Parceiro: (   ) Sim (   )Não 

Nível Educacional:  

Alfabetizada SIM NÃO 

Primário COMPLETO INCOMPLETO 

Fundamental COMPLETO INCOMPLETO 

Médio COMPLETO INCOMPLETO 

Superior COMPLETO INCOMPLETO 

2. Dados do Recém Nascido: 

Peso:____________ Perímetro cefálico:___________ APGAR:_____________ 

 
 

 
 

 

 

 

 
 



55 

 

ANEXO 
 

ANEXO A – ESCALA NUMÉRICA DA DOR 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

COMANDO VERBAL: 

 

0 = sem dor 
 
1-3 = dor branda 
 
4-6 = dor moderada 
 
7-10 = dor severa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sem Dor Máxima 

Dor 
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ANEXO B – ESCALA DE PERCEPÇÃO GLOBAL DE MUDANÇA  

 

 

Escala de Percepção Global de Mudança (PGIC versão Portuguesa) 
 
Nome: ____________________________________________ Data: ____________ 
 
Queixa principal: ___________________________________ 
 
 
Desde o início do tratamento nesta instituição, como é que descreve a mudança (se 
houve) nas LIMITAÇÕES DE ACTIVIDADES, SINTOMAS, EMOÇÕES E 
QUALIDADE DE VIDA no seu global, em relação à sua dor (seleccione UMA opção): 
 
 
 
Sem alterações (ou a condição piorou) 

Quase na mesma, sem qualquer alteração visível 

Ligeiramente melhor, mas, sem mudanças consideráveis 

Com algumas melhorias, mas a mudança não representou qualquer diferença real 

Moderadamente melhor, com mudança ligeira mas significativa 

Melhor, e com melhorias que fizeram uma diferença real e útil 

Muito melhor, e com uma melhoria considerável que fez toda a diferença 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adaptado e Validado por: Domingues, L. & Cruz, E. (2011) 
Email: lucia.domingues@ess.ips.pt 

Copyright 2004, Hurst, H. & Bolton, J. 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 


