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RESUMO 

 

O alívio da dor humana é considerado importante missão dos profissionais da saúde, no entanto, 
apesar dos avanços no conhecimento científico e das melhorias nas estratégias de gerenciamento da 
dor, seu diagnóstico e tratamento são questionáveis, ainda distantes de serem adequados e efetivos. A 
dor pós-operatória é uma combinação de lesão tecidual, dor e ansiedade. O alívio inadequado da dor 
no cenário perioperatório tem efeitos negativos nos resultados da cirurgia e na satisfação do paciente. 
O manejo eficaz da dor após cirurgia bariátrica resulta na mobilização precoce e reduz as 
complicações pós-operatórias. Dada a complexidade da ansiedade perioperatória e a do processo da 
dor pós-operatória causadas pelo estresse da cirurgia, o alívio desses sintomas requer uma abordagem 
criativa e variada. A terapia de relaxamento com imagem guiada é uma intervenção amplamente 
utilizada que pode ser eficaz na promoção de resultados clínicos, inclusive os da cirurgia. O presente 
estudo teve como objetivo avaliar o efeito da terapia de relaxamento com imagem guiada sobre a 
ansiedade-estado e o cortisol no pré-operatório imediato e sobre a dor, o cortisol e as citocinas e no 
pós-operatório imediato, em pacientes submetidos à cirurgia bariátrica por videolaparoscopia. Trata-se 
de um estudo experimental, do tipo ensaio clínico randomizado, paralelo, triplo cego, conduzido de 
acordo com as recomendações do Consolidated Standards of Reporting Trials (CONSORT), realizado 
no ambulatório de Cirurgia do Aparelho Digestivo e na Unidade de Clínica Cirúrgica de um hospital 
de ensino do interior do Estado de Minas Gerais. Participaram do estudo 24 pacientes submetidos à 
cirurgia bariátrica por videolaparoscopia, divididos aleatoriamente em dois grupos: grupo 
experimental, no qual os pacientes receberam terapia de relaxamento com imagem guiada e grupo 
controle, em que os pacientes receberam cuidados-padrão. A coleta de dados foi realizada no leito do 
paciente, uma vez ao dia, em cada um dos dois tempos analisados neste estudo, a saber: T1 - pré-
operatório imediato (até 24 horas antes da cirurgia) e T2 - pós-operatório imediato (até 24 horas após a 
cirurgia), por meio de um instrumento elaborado especificamente para este estudo. Análises 
descritivas foram usadas para as variáveis quantitativas, Teste t para análise das diferenças entre os 
escores de ansiedade, Teste não paramétrico de Mann-Whitney para análise das citocinas, Teste não 
paramétrico Wilcoxon para análise dos escores de intensidade da dor intragrupos, Teste não 
paramétrico de Mann-Whitney para análise das médias da diferença entre os escores de intensidade da 
dor entre os grupos e, por fim, o coeficiente de correlação de Pearson, para verificar a correlação entre 
a variável ansiedade-traço e a intensidade da dor. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em 
pesquisa da instituição e foi registrada na plataforma de Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos. Os 
Testes t e Qui-Quadrado mostraram que os grupos são homogêneos e comparáveis, enquanto o Teste 
de Shapiro-Wilk comprovou a normalidade entre os mesmos.  Os resultados demonstram que a terapia 
de relaxamento com imagem guiada reduziu os escores de ansiedade-estado (p=0,005) e os níveis de 
cortisol no período pré-operatório imediato (p<0,001). No pós-operatório imediato, enquanto terapia 
complementar à analgesia adotada, a intervenção proporcionou melhor controle da dor pós-operatória 
(p<0,001), associada à diminuição da resposta ao estresse cirúrgico, evidenciado pela diminuição dos 
níveis de cortisol no grupo experimental, apresentando diferença estatisticamente significativa 
(p=0,010). Houve aumento da IL-10 e redução das citocinas IL-6, IL-8 e TNF-α liberadas em resposta 
ao estresse cirúrgico, entretanto, sem significância estatística. Concluiu-se que a terapia de 
relaxamento com imagem guiada mostrou-se eficaz para reduzir a ansiedade-estado e os níveis de 
cortisol no pré-operatório imediato, minimizar a intensidade da dor e reduzir os níveis de cortisol no 
pós-operatório imediato, em pacientes submetidos à cirurgia bariátrica por videolaparoscopia. 
 
Palavras-chave: Imagens (Psicoterapia); Relaxamento; Ansiedade; Cirurgia Bariátrica; Dor Pós-
Operatória; Citocinas.  
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ABSTRACT 

 

Relief of human pain is considered an important mission of health professionals. However, despite 
advances in scientific knowledge and improvements in pain management strategies, their diagnosis 
and treatment are questionable, yet far from adequate and effective. Postoperative pain is a 
combination of tissue injury, pain and anxiety. Inadequate pain relief in the perioperative setting has 
negative effects on surgery outcomes and patient satisfaction. Effective management of pain after 
bariatric surgery results in early mobilization and reduces postoperative complications. Given the 
complexity of perioperative anxiety and the process of postoperative pain caused by the stress of 
surgery, relieving these symptoms requires a creative and varied approach. Guided imagery relaxation 
therapy is a widely used intervention that can be effective in promoting clinical outcomes, including 
surgery. The present study aimed to evaluate the effect of relaxation therapy with guided imagery on 
state-anxiety and cortisol in the immediate preoperative period and on pain, cytokines and cortisol in 
the immediate postoperative period in patients submitted to video-laparoscopic bariatric surgery. This 
is an experimental, randomized, parallel, triple-blind clinical trial conducted according to the 
recommendations of the Consolidated Standards of Reporting Trials (CONSORT), performed at the 
outpatient clinic of Digestive System Surgery and in the Clinical Surgery Unit of a teaching hospital in 
the interior of the State of Minas Gerais. Twenty-four patients undergoing video-laparoscopic bariatric 
surgery were randomly divided into two groups: the experimental group, in which the patients 
received relaxation therapy with guided image and control group, in which the patients received 
standard care (bed rest). Data collection was performed on the patient's bed, once a day, in each of the 
two times analyzed in this study, namely: T1 - immediate preoperative period (up to 24 hours before 
surgery) and T2 - immediate postoperative period (up to 24 hours after surgery), by means of an 
instrument elaborated specifically for this study. Descriptive analyzes were used for quantitative 
variables, t-test for analysis of differences between anxiety scores, Mann-Whitney non-parametric test 
for cytokine analysis, Wilcoxon non-parametric test for intra-group pain intensity scores, non-
parametric test of Mann-Whitney for analysis of the means of the difference between the pain intensity 
scores between the groups and, finally, the Pearson correlation coefficient, to check the correlation 
between the trait-anxiety and pain intensity. The research was approved by the Research Ethics 
Committee of the institution and was registered in the Brazilian Registry of Clinical Trials platform. 
The Chi-Square test showed that the groups were homogeneous and comparable, whereas the Shapiro-
Wilk test proved that there was normality between them. The results showed that guided imagery 
relaxation therapy reduced state anxiety scores (p = 0.005) and cortisol levels in the immediate 
preoperative period (p <0.001). In the immediate postoperative period, as a complementary therapy to 
the adopted analgesia, the intervention provided a better control of postoperative pain (p <0.001), 
associated with a decrease in the response to surgical stress, evidenced by the decrease in cortisol 
levels in the experimental group, with statistically significant difference (p = 0.010). There was an 
increase in IL-10 and a reduction in the cytokines IL-6, IL-8 and TNF-α released in response to 
surgical stress, however, without statistical significance. It was concluded that guided imagery 
relaxation therapy was effective in reducing anxiety-state and cortisol levels in the immediate 
preoperative period, minimizing pain intensity and reducing cortisol levels in the immediate 
postoperative period, in patients submitted to video-laparoscopic bariatric surgery. 
 
Keywords: Imagery (Psychotherapy); Relaxation; Anxiety; Bariatric Surgery; Pain, Postoperative; 
Cytokines. 
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RESUMEN 

 

El alivio del dolor humano es considerado una importante misión de los profesionales de la salud, sin 
embargo, a pesar de los avances en el conocimiento científico y de las mejoras en las estrategias de 
gestión del dolor, su diagnóstico y tratamiento son cuestionables, aún distantes de ser adecuados y 
efectivos. El dolor postoperatorio es una combinación de lesión del tejido, dolor y ansiedad. El alivio 
inadecuado del dolor en el escenario perioperatorio tiene efectos negativos en los resultados de la 
cirugía y en la satisfacción del paciente. El manejo eficaz del dolor después de la cirugía bariátrica 
resulta en la movilización precoz y reduce las complicaciones postoperatorias. Dada la complejidad de 
la ansiedad perioperatoria y la del proceso del dolor postoperatorio causadas por el estrés de la cirugía, 
el alivio de estos síntomas requiere un enfoque creativo y variado. La terapia de relajación con imagen 
guiada es una intervención ampliamente utilizada que puede ser eficaz en la promoción de resultados 
clínicos, incluso los de la cirugía. El presente estudio tuvo como objetivo evaluar el efecto de la 
terapia de relajación con imagen guiada sobre la ansiedad-estado y el cortisol en el preoperatorio 
inmediato y sobre el dolor, el cortisol y las citocinas y en el postoperatorio inmediato, en pacientes 
sometidos a la cirugía bariátrica laparoscópica. Se trata de un estudio experimental, del tipo ensayo 
clínico randomizado, paralelo, triple ciego, conducido de acuerdo con las recomendaciones del 
Consolidated Standards of Reporting Trials (CONSORT), realizado en el ambulatorio de Cirugía del 
Aparato Digestivo y en la Unidad de Clínica Quirúrgica un hospital de enseñanza del interior del 
Estado de Minas Gerais. En el estudio participaron 24 pacientes sometidos a la cirugía bariátrica por 
videolaparoscopia, divididos aleatoriamente en dos grupos: grupo experimental, en el cual los 
pacientes recibieron terapia de relajación con imagen guiada y grupo control, en que los pacientes 
recibieron cuidados estándar (reposo en el lecho). La recolección de datos fue realizada en el lecho del 
paciente una vez al día, en cada uno de los dos tiempos analizados en este estudio, a saber: T1 - 
preoperatorio inmediato (hasta 24 horas antes de la cirugía) y T2 - postoperatorio inmediato (hasta 24 
horas después de la cirugía), con um instrumento elaborado específicamente para ese estudio. Se 
utilizaron análisis descriptivos para las variables cuantitativas, test t para el análisis de las diferencias 
entre los escores de ansiedad, test no paramétrica de Mann-Whitney para análisis de las citocinas, test 
no paramétrica Wilcoxon para análisis de los escores de intensidad del dolor intragrupos, test no 
paramétrico de Mann-Whitney para el análisis de las medias de la diferencia entre los escores de 
intensidad del dolor entre los grupos y, por último, el coeficiente de correlación de Pearson, para 
verificar la correlación entre la ansiedad-traza y la intensidad del dolor. La investigación fue aprobada 
por el Comité de Ética en investigación de la institución y fue registrada en la plataforma de Registro 
Brasileño de Ensayos Clínicos. Los tests t y Qui-cuadrado mostraron que los grupos son homogéneos 
y comparables, mientras que lo test de Shapiro-Wilk comprobó la normalidad entre los mismos. Los 
resultados demuestran que la terapia de relajación con imagen guiada redujo los puntajes de ansiedad-
estado (p = 0,005) y los niveles de cortisol en el período preoperatorio inmediato (p <0,001). En el 
postoperatorio inmediato, como terapia complementaria a la analgesia adoptada, la intervención 
proporcionó mejor control del dolor postoperatorio (p <0,001), asociada a la disminución de la 
respuesta al estrés quirúrgico, evidenciado por la disminución de los niveles de cortisol en el grupo 
experimental, presentando diferencia estadísticamente significativa (p = 0,010). Se observó un 
aumento de la IL-10 y reducción de las citocinas IL-6, IL-8 y TNF-α liberadas en respuesta al estrés 
quirúrgico, pero sin significación estadística. Se concluyó que la terapia de relajación con imagen 
guiada se mostró eficaz para reducir la ansiedad-estado y los niveles de cortisol en el preoperatorio 
inmediato, minimizar la intensidad del dolor y reducir los niveles de cortisol en el postoperatorio 
inmediato en pacientes sometidos a la cirugía bariátrica por videolaparoscopia. 
 
Palabras-clave: Imágenes (Psicoterapia); Relajación; Ansiedad; Cirugía Bariátrica; Dolor 
Posoperatorio; Citocinas. 
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O alívio da dor humana é considerado importante missão dos profissionais da saúde, 

no entanto, apesar dos avanços no conhecimento científico e das melhorias nas estratégias de 

gerenciamento da dor, seu diagnóstico e tratamento são questionáveis, ainda distantes de 

serem adequados e efetivos (RICO et al., 2013; ROGNSTAD et al., 2012; MATKAP et al., 

2011).  

A Associação Internacional para o Estudo da Dor (IASP) define a dor como “uma 

experiência sensorial e emocional desagradável associada ao dano tecidual real ou potencial, 

ou descrita em termos de tais danos” (INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR THE 

STUDY OF PAIN, 2017). A dor propicia um sinal de alerta ao encéfalo de que os tecidos 

estão expostos a uma situação de perigo, atuando como importante mecanismo de defesa do 

corpo humano (CHATURVEDI; CHATURVEDI, 2007; SILVA; RIBEIRO-FILHO, 2006).   

O controle da dor é responsabilidade e compromisso do profissional da área de saúde e 

essencial para a assistência integral ao paciente. Frente à sua importância e magnitude, a dor 

deve ser avaliada e registrada como o 5º sinal vital pela equipe de saúde (JOINT 

COMMISSION ON ACCREDITATION OF HEALTH CARE ORGANIZATIONS, 2001).  

A dor pós-operatória é classificada como dor aguda e sua ocorrência depende da 

influência de fatores culturais e psicológicos (ansiedade, depressão, medo, entre outros), bem 

como da extensão do trauma durante a intervenção cirúrgica, da habilidade técnica do 

cirurgião, das doenças prévias, do local e do tipo de incisão (MIRANDA et al., 2011; 

HORTENSE; EVANGELISTA; FALEIROS-SOUSA, 2005; VILA; MUSSI, 2001). 

O alívio inadequado da dor no cenário perioperatório tem efeitos negativos nos 

resultados da cirurgia e na satisfação do paciente, podendo gerar alterações clínicas e 

psicológicas que, se não forem resolvidas, podem aumentar a morbidade e a mortalidade, bem 

como o custo do tratamento como um todo, além de resultar em dor crônica, com prejuízos à 

saúde e à qualidade de vida (RICO et al., 2013; HARSOOR, 2011; MIRANDA et al., 2011).  

Apesar de vários estudos publicados abrangendo anestesia e analgesia para pacientes 

no pós-operatório, há escassez de recomendações baseadas em evidências, tornando o manejo 

da dor pós-operatória um grande desafio (SERRANO; OLIVEIRA JÚNIOR, 2014; 

SCHUMANN, 2011).  

Estudos nacionais e internacionais mostram que um número significativo de pacientes 

continua relatando dor pós-operatória de moderada a intensa, o que sinaliza para um dos 

problemas mais importantes no campo da cirurgia, com impacto significativo no sistema de 

saúde (SUKSOMPONG et al., 2016; SANANSILP; DEJARKOM; DEETAYART, 2016; 
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ROBLEDA et al., 2014; BOEZAART; MUNRO; TIGHE, 2013; ANDRADE; BARBOSA; 

BARICHELLO, 2010; RIBEIRO et al., 2012). 

Evidências sugerem que escores de intensidade de dor pós-operatória de moderada a 

intensa estão associados a procedimentos cirúrgicos de grande porte (KULKARNI et al., 

2017; SUKSOMPONG et al., 2016; SANANSILP; DEJARKOM; DEETAYART, 2016). A 

cirurgia bariátrica, um procedimento cirúrgico de grande porte utilizado para o tratamento da 

obesidade mórbida, é responsável por uma série de alterações vivenciadas pelos pacientes que 

a enfrentam, dentre elas, a dor pós-operatória, pois é um processo cirúrgico agressivo 

(BANICEK; BUTCHER, 2011). O controle eficiente da dor pós-operatória após a cirurgia 

bariátrica é fundamental para o paciente e visa não somente ao conforto, mas também à 

redução de complicações e à sua reabilitação precoce (PEREIRA; MUNECHIKA; SAKATA, 

2013). 

A carência de educação sobre o manejo da dor, informações incorretas nos livros 

didáticos e de conhecimento insuficiente de docentes levam à falta de aprimoramento e 

formação entre os profissionais de saúde, limitando a implementação de um serviço efetivo de 

dor aguda (MCNAMARA; HARMON; SAUNDERS, 2012). Em um estudo multicêntrico 

sobre a efetividade do controle da dor pós-operatória realizado na Colômbia os autores 

avaliaram 1015 pacientes e observaram que a maioria dos pacientes submetidos à cirurgia nas 

clínicas investigadas não teve a dor controlada até 4 horas após o procedimento. As 

porcentagens de controle da dor, que variaram de 27,3% a 59,3%, estão longe do ideal, 

constituindo um problema de saúde relevante (MACHADO-ALBA; RAMÍREZ-

SARMIENTO; SALAZAR-OCAMPO, 2016). 

Os profissionais de saúde devem estar cientes de sua responsabilidade em manter seus 

conhecimentos atualizados sobre o alívio efetivo da dor pós-operatória. As atitudes e crenças 

desses profissionais podem aumentar a complexidade do manejo da dor em uma variedade de 

contextos clínicos. Muitas vezes, essas atitudes e crenças não são suportadas pela prática 

baseada em evidências (ROGNSTAD, 2012). 

 

1.1 Fundamentação Teórica 

 

1.1.1 Ansiedade no pré-operatório 

 

A ansiedade pode ser definida como um estado emocional desagradável que envolve 

sentimentos de apreensão e nervosismo (GONÇALVES et al., 2016). A maioria dos pacientes 



Introdução  |  22 

 

que aguardam cirurgia eletiva experimenta ansiedade, pois a fase pré-operatória é considerada 

o período em que o paciente se encontra mais vulnerável, tornando-se propenso a 

desequilíbrios emocionais. Administrar a ansiedade desses pacientes representa um desafio 

aos profissionais que prestam cuidados no período perioperatório (GONÇALVES et al., 2016; 

MCCLURKIN; SMITH, 2016). 

Em uma revisão integrativa, Gomes e Bezerra (2017), com o objetivo de investigar a 

frequência de ansiedade e depressão no período pré-operatório de cirurgia cardíaca, 

observaram que a maioria dos estudos relatou ansiedade e depressão como condições 

significativas no período pré-operatório, com maior prevalência encontrada em 41,5% para 

ansiedade e 28,3% para depressão. 

Um estudo realizado no Pernambuco, com o objetivo de caracterizar a ansiedade dos 

pacientes no pré-operatório de cirurgia cardíaca, entrevistou 106 pacientes, entre um e cinco 

dias da data da cirurgia, utilizando um questionário sociodemográfico próprio e o Inventário 

de Ansiedade de Beck. Os autores observaram que 59,4% dos pacientes avaliados 

apresentaram ansiedade na faixa mínima e 19,8%, ansiedade considerada grave 

(GONÇALVES et al., 2016). 

Teixeira e colaboradores (2016) avaliaram 52 candidatos de transplante de fígado 

acompanhados em um ambulatório especializado de um hospital público no interior do Estado 

de São Paulo, com o objetivo de determinar os níveis de ansiedade e estresse destes 

candidatos durante o período pré-operatório. Os dados foram coletados utilizando um 

questionário autoaplicável para avaliação de ansiedade (Inventário de Ansiedade de Traço-

Estado, versão curta) e estresse (Escala de Estresse Percebido), além da caracterização 

sociodemográfica e clínica. Os autores observaram que 59,62% dos pacientes apresentaram 

nível médio (12 a 24 pontos) de ansiedade, 36,54%, nível moderado (24 a 36 pontos) e 1,92% 

apresentou nível severo (36 a 48 pontos). 

A ansiedade no pré-operatório está associada a problemas como acesso venoso difícil, 

exigência de maiores doses de agentes de indução anestésica e analgésicos, além de contribuir 

para as complicações pós-operatórias (NIGUSSIE; BELACHEW; WOLANCHO, 2014; 

AKINSULORE et al., 2015; MATTHIAS; SAMARASEKERA, 2012). Altos níveis de 

ansiedade influenciam negativamente os parâmetros fisiológicos e perturbam o período pós-

operatório, podendo levar ao aumento do tempo de hospitalização (ROSIEK et al., 2016; 

AKINSULORE et al., 2015). 

Existem vários fatores que contribuem para o agravo da ansiedade pré-operatória, que 

vão desde ameaças concretas ou imaginárias até resultados de práticas desumanizadas pela 
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equipe de saúde (GONÇALVES et al., 2016). Um estudo realizado no Sri Lanka avaliou 100 

pacientes agendados para cirurgias eletivas com o objetivo de verificar a prevalência de 

ansiedade pré-operatória e identificar os fatores que contribuíram para a ansiedade. Os níveis 

de ansiedade foram medidos pela Escala de Informação e Ansiedade Pré-Operatória de 

Amsterdã e o Inventário de Ansiedade Traço-Estado. Os resultados evidenciaram que a 

prevalência de ansiedade foi de 76%, e os fatores associados à ansiedade, listados pelos 

pacientes, foram aguardar a cirurgia, estar à mercê da equipe médica, resultado da cirurgia, 

dor pós-operatória, tempo após o despertar da cirurgia, náuseas e vômitos pós-operatórios, 

não saber o que está acontecendo, danos físicos e mentais após a cirurgia, não despertar após 

a cirurgia, consciência durante a anestesia, perda financeira, preocupação com a família, 

picada de agulha e necessidade de transfusão de sangue (MATTHIAS; SAMARASEKERA, 

2012). 

A ansiedade antes da cirurgia pode mudar a forma como uma pessoa pensa, sente e 

age (KIPNIS; TABAK; KOTON, 2016). Dentre os fatores que contribuem para o agravo da 

ansiedade estão o estresse, o medo do desconhecido e da morte, falta de informação sobre o 

procedimento cirúrgico, desconforto durante a cirurgia, complicações e incapacidade de 

retornar à vida normal (KIRAN et al., 2017; MCCLURKIN; SMITH, 2016). Altos níveis de 

ansiedade pré-operatória também foram associados à natureza de experiências anestésicas 

prévias, histórico de desordens psiquiátricas, percepção negativa do futuro, sintomas 

depressivos moderados a intensos e presença de dor moderada ou intensa (ALVES et al., 

2007).  

Estudo realizado na Nigéria, com o objetivo de avaliar o nível de ansiedade pré-

operatória e pós-operatória dos pacientes e identificar fatores que possam influenciar o nível 

de ansiedade pré-operatória foi realizado com 51 pacientes adultos agendados para cirurgia 

eletiva. Utilizou-se um questionário com detalhes sociodemográficos e clínicos e Inventário 

de Ansiedade Traço-Estado. Os resultados evidenciaram que 51,0% dos pacientes 

apresentaram ansiedade pré-operatória significativa, enquanto 15,7% apresentaram ansiedade 

pós-operatória significativa. O medo de complicações e o resultado da cirurgia foram os 

fatores mais comuns responsáveis pela ansiedade pré-operatória (AKINSULORE et al., 

2015). 

O gerenciamento adequado da ansiedade no pré-operatório pode resultar em melhor 

resultado da cirurgia, maior satisfação do paciente e diminuição dos custos hospitalares 

(ROSIEK et al., 2016; MATTHIAS; SAMARASEKERA, 2012).  
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1.1.2 Cirurgia bariátrica 

 

A cirurgia bariátrica, um tratamento eficaz para adultos obesos mórbidos, resulta, em 

longo prazo, em perda de peso, melhora ou resolução de comorbidades, melhor qualidade de 

vida e maior sobrevida. Essa cirurgia é indicada em adultos com Índice de Massa Corporal 

(IMC) ≥ 35 kg/m², com uma ou mais comorbidades significativas relacionadas à obesidade 

(SILVA, 2005). Com diferentes técnicas cirúrgicas, a cirurgia bariátrica altera o processo 

digestivo normal, implicando em benefícios clínicos e funcionais, especialmente, redução de 

peso a reversão de comorbidades (IDE; FARBER; LAUTZ, 2008; GRALING; ELARINY, 

2003). 

Essa cirurgia é responsável por uma série de alterações físicas e psíquicas vivenciadas 

pelos pacientes que se submetem a tal procedimento. Dentre elas, a dor pós-operatória intensa 

continua sendo uma queixa frequente, relatada, pelo menos uma vez, em 41% dos pacientes 

nas primeiras 48h após a extubação (WEINGARTEN et al., 2011; BANICEK; BUTCHER, 

2011). Avanços cirúrgicos e anestésicos, combinados com mudanças na demografia e os 

níveis de obesidade dos pacientes, têm aumentado a necessidade de cuidados de enfermagem 

eficazes e vigilantes (MULLIGAN et al., 2009). A expectativa que o indivíduo tem em 

relação ao tratamento, à hospitalização e à qualidade do cuidado é um fator que pode 

repercutir na sua recuperação (RAZERA; BRAGA, 2011). 

O controle da dor após a cirurgia bariátrica é um grande desafio, pois devido à alta 

prevalência de apneia obstrutiva do sono em pacientes com obesidade mórbida, o uso de 

opioides para controlar a dor pós-operatória nessa população é muitas vezes acompanhado 

pela possibilidade de desenvolvimento de eventos adversos respiratórios, como 

hipoventilação e hipoxemia. Com isso, os profissionais frequentemente subtratam esses 

pacientes com analgésicos opioides, em um esforço para minimizar o risco de eventos 

adversos respiratórios (DE OLIVEIRA et al., 2013; GARIMELLA; CELLIM, 2013; SCHUG; 

RAYMANN, 2011). 

O manejo eficaz da dor após cirurgia bariátrica resulta na mobilização precoce e reduz 

as complicações pós-operatórias tais como a embolia pulmonar, trombose venosa profunda, 

íleo e infecção respiratória (SCHUG; RAYMANN, 2011). Para serem capazes de fornecer um 

atendimento de alta qualidade para estes pacientes, os enfermeiros devem ter um amplo 

entendimento das implicações da obesidade para a saúde e de como atender às necessidades 

específicas de cuidados pós-operatórios, como o manejo da dor e apoio psicológico.  
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Na prática, a abordagem ao tratamento da dor pós-operatória pode incorporar apenas 

intervenções farmacológicas, no entanto, é essencial considerar as diferentes abordagens não 

farmacológicas, proporcionar educação no pré-operatório e envolver pacientes na tomada de 

decisões, a fim de alcançar um manejo eficaz dessa dor (BANICEK; BUTCHER, 2011; 

HAWN; DOANE, 2011). 

 

1.1.3 Respostas endócrino-metabólicas e imunológicas ao trauma cirúrgico 

 

A agressão cirúrgica desencadeia um complexo conjunto de respostas que são 

iniciadas imediatamente para manter a homeostase e a vida. Essas respostas são semelhantes 

às encontradas em qualquer situação de estresse ou trauma a que o organismo seja submetido 

(MEDEIROS; DANTAS FILHO, 2017). A magnitude e duração das respostas hormonais e 

metabólicas que se seguem à lesão ou trauma são proporcionais à lesão cirúrgica e ao 

desenvolvimento de complicações pós-operatórias (DESBOROUGH, 2000). Embora 

inicialmente benéficas essas respostas quando exageradas e prolongadas, podem ocasionar 

desequilíbrio homeostático e desencadear complicações clínicas, retardar a recuperação e 

aumentar a mortalidade (CAMPOS et al., 2016; FINNERTY et al., 2013).  

Citocinas e hormônios de estresse são os principais mediadores da inflamação e da 

resposta ao trauma. Em resposta a um estressor agudo, como danos aos tecidos, estímulos 

dolorosos, ou ansiedade, o hipotálamo secreta hormônio liberador de corticotrofina (CRH), 

que viaja para a glândula pituitária anterior e estimula a secreção de hormônio 

adrenocorticotrófico (ACTH), que por sua vez é liberado na corrente sanguínea e, 

eventualmente, atinge o córtex adrenal, onde estimula a liberação de cortisol, que é o principal 

glicocorticoide adrenal e desempenha um papel central no metabolismo na resposta do corpo 

ao estresse: reduz inflamações, promove analgesia, contribui para o funcionamento do sistema 

imune e mantém os níveis de açúcar no sangue constantes, assim como a pressão arterial 

(KIRAN et al., 2017; BANSAL; MITTAL; SETH, 2016; BRÊDA JUNIOR, 2012; 

MATOUSEK; DOBKIN; PRUESSNER, 2010).  

As citocinas são um grupo de proteínas de baixo peso molecular que incluem as 

interleucinas e interferons. Elas são produzidas a partir de leucócitos ativados, fibroblastos e 

células endoteliais como uma resposta precoce à lesão de tecidos e têm um papel importante 

na mediação da imunidade e da resposta inflamatória, desempenhando papel fundamental na 

condução das células imunológicas, principalmente os leucócitos, até os locais onde está 

ocorrendo a resposta imune (DESBOROUGH, 2000; CAMPOS et al., 2016).  
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Citocinas pró-inflamatórias, tais como: interleucina-1β (IL-1β), interleucina-6 (IL-6), 

interleucina-8 (IL-8) e o Fator de Necrose Tumoral-α (TNF-α) aumentam a resposta 

inflamatória e exercem papel fundamental na nocicepção periférica, pois, quando liberadas de 

macrófagos, mastócitos, células endoteliais ou nervos traumatizados, ativam os nociceptores 

(fibras nervosas tipos Aδ e C), aumentando a eficácia da transmissão nervosa e facilitando a 

transmissão dolorosa (KRAYCHETE; CALASANS; VALENTE, 2006). 

A IL-1β, produzida principalmente por monócitos e macrófagos, tem como principal 

função participar de reações pró-inflamatórias em resposta a injúrias teciduais desencadeadas 

por patógenos, tais como produtos bacterianos ou virais, e por danos teciduais (ACUNER-

OZBABACAN et al., 2014; WEBER; WASILIEW; KRACHT, 2010). Segundo Oliveira e 

colaboradores (2011), essa citocina pró-inflamatória é um mediador químico que produz dor e 

possui importante função no desenvolvimento e na manutenção da dor pós-operatória, pois, 

com a IL-6 e TNFα, são potentes indutores de hiperalgesia inflamatória, aumentando a 

sensibilidade dos neurônios a estímulos dolorosos químicos, térmicos e mecânicos. 

A citocina pró-inflamatória IL-6 é um mediador significativo da plasticidade 

nociceptiva em modelos pré-clínicos de dor e está implicada em várias condições de dor 

humana (TILLU et al., 2012; HOLZHEIMER; STEINMETZ, 2000). Em resposta a infecções 

ou lesões nos tecidos causadas por queimaduras e traumas, a IL-6 é prontamente sintetizada e 

ativa uma resposta imune aguda (TANAKA; KISHIMOTO, 2014). É considerada a principal 

citocina responsável pela indução das alterações sistêmicas, conhecidas como a resposta de 

fase aguda, após uma lesão tecidual por cirurgia (DESBOROUGH, 2000). Seus níveis 

aumentam significativamente em pacientes imediatamente após a cirurgia e são proporcionais 

à extensão da lesão tecidual durante uma operação, podendo suas concentrações plasmáticas 

persistir por 10 dias (PANDAZI et al., 2010; OLIVEIRA et al., 2011). 

Produzida pelos fagócitos mononucleares ativados e pelas células dendríticas, a IL-8 

tem como principais ações a ativação de células imunes e a promoção da angiogênese. Está 

presente em altos níveis nas lesões e é responsável pela destruição do colágeno na área 

lesionada. Resposta excessiva e prolongada dessa citocina pode levar a condições 

inflamatórias crônicas (SKOV et al., 2008; HARADA et al., 1994).  

O TNFα, uma citocina pró-inflamatória produzida por diversas células, principalmente 

por monócitos, macrófagos e linfócitos-T, é um importante fator na estimulação da 

cicatrização de feridas, bem como na resposta imune. É considerado um dos mediadores mais 

precoces e potentes da resposta inflamatória após procedimentos cirúrgicos, traumas ou 
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durante as infecções, pois é responsável pelo início da cascata de ativação de outras citocinas 

(OLIVEIRA et al., 2011).  

Já a IL-10, conhecida por induzir a produção de anticorpos para combater uma 

inflamação, além de estimular a produção endógena de citocinas anti-inflamatórias, tem a 

função de inibir as citocinas pró-inflamatórias, principalmente TNF, IL-1 e IL-6 (OLIVEIRA 

et al., 2011; ZHANG; AN, 2007). Essa citocina possui papel protetor importante na limitação 

à duração e extensão da resposta inflamatória e, por consequência, diminui o dano tecidual 

(MOORE et al., 2001). 

Nos últimos anos, o papel das citocinas na resposta ao estresse cirúrgico tem 

promovido o interesse nessa temática. A mensuração do estresse cirúrgico, por meio de 

marcadores sanguíneos, como as citocinas e hormônios de estresse, é um preditor adequado e 

usado para análise comparativa, em diversos procedimentos cirúrgicos (CREMA et al., 2006). 

 

1.1.4 Analgesia no pós-operatório 

 

As estratégias farmacológicas e não farmacológicas estão entre as abordagens para o 

manejo adequado da dor pós-operatória. Ao se planejar uma terapia, é recomendável utilizar 

uma analgesia multimodal, incluindo também métodos não farmacológicos, para que se 

obtenha um alívio efetivo da dor (MISSON; MORETE; MARANGONI, 2015; PIMENTA et 

al., 2001).  

O tratamento farmacológico da dor segue as diretrizes da Organização Mundial de 

Saúde (OMS) que sugere a padronização do tratamento analgésico baseado em uma escada de 

três degraus de acordo com a intensidade de dor (leve, moderada ou intensa) que o paciente 

apresenta (BRASIL, 2001). Os fármacos comumente utilizados para o manejo da dor leve a 

moderada são os analgésicos não opioides, como paracetamol, dipirona, aspirina e os anti-

inflamatórios não esteroides (AINEs) (WU; RAJA, 2011; THOMAS; VON GUNTEN, 2008). 

Quando a dor é moderada ou intensa ou quando o manejo com analgésicos não 

opioides e AINEs não alcançam bom resultado, é indicada a associação de um opioide 

(codeína, tramadol, oxicodona, morfina, mepiridina, dentre outros). Normalmente o uso de 

AINEs em combinação com opioides resulta em manejo efetivo da dor, com necessidades de 

menores doses de opioides, reduzindo os efeitos colaterais (BASSANEZI; OLIVEIRA 

FILHO, 2006; KAZANOWSKI; LACCETTI, 2005). 

Também deve ser considerado o uso de outros medicamentos que potencializam a 

ação dos opioides. Esses fármacos são chamados de adjuvantes (medicamentos desenvolvidos 
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para outras indicações terapêuticas, utilizados em acréscimo à terapia já prescrita para 

aumentar a analgesia) e podem ser os benzodiazepínicos (drogas usadas, primordialmente, 

como sedativos ou hipnóticos), relaxantes musculares, anticonvulsivantes e as fenotiazinas 

que exercem efeito sedativo e miorrelaxante (MISSON; MORETE; MARANGONI, 2015; 

CHAVES; PIMENTA, 2003). 

Como adjuvantes também poderão ser usados medicamentos que reduzem os fatores 

que causam ou aumentam a dor. Os ansiolíticos promovem relaxamento, sono ou redução da 

tensão muscular; os anti-histamínicos têm ação antiemética, reduzindo náuseas e vômitos; e 

os medicamentos esteroides reduzem o processo inflamatório (MISSON; MORETE; 

MARANGONI, 2015; KAZANOWSKI; LACCETTI, 2005).  

Além do uso desses medicamentos, o manejo da dor no pós-operatório pode envolver 

o uso de tecnologias sofisticadas como sistemas de analgesia controlada pelo paciente, que 

permite a participação ativa do paciente em seu tratamento, pois utiliza uma bomba 

programável que o paciente aciona, ao sentir dor, para dispor de dose adicional de analgésico 

por via espinhal ou venosa, possibilitando adequar rapidamente o analgésico às suas 

necessidades; e técnicas anestésicas, como anestesias locais, bloqueios regionais e anestesia 

geral (PIMENTA et al., 2001; THOMAS; VON GUNTEN, 2008). 

Ribeiro et al. (2012), em um estudo com o objetivo de determinar a prevalência, 

caracterização, localização, mensuração e discussão de medidas farmacológicas analgésicas 

em dor aguda, avaliaram 856 pacientes em cinco unidades de internação de um hospital 

universitário, usando uma escala numérica de dor e um diagrama corporal. Os resultados 

evidenciaram que a prevalência geral de dor foi de 31,8%, sendo intensa em 44,2% dos 

participantes e com escore de intensidade média de 6,6. O motivo principal da dor foi 

traumatismo, e o local mais frequente, o abdômen. O analgésico mais usado foi a dipirona em 

76,1%, com/sem associação. Opioide forte foi prescrito em 4,4%. Para 27,5%, não houve 

melhoria da dor. Concluiu-se que a dor foi de alta prevalência, pouco avaliada e subtratada. 

Um estudo, com os objetivos de avaliar a intensidade da dor pós-operatória, verificar a 

associação entre alterações fisiológicas e dor pós-operatória e descrever a analgesia utilizada, 

investigou 134 pacientes do pós-operatório imediato ao 2º pós-operatório de cirurgia 

ortopédica. Utilizou-se uma Escala Numérica Verbal para quantificar a dor, entrevista e 

avaliação clínica do paciente para verificar as alterações fisiológicas. As autoras concluíram 

que a dor esteve presente na maioria dos pacientes, com predomínio de dor leve, e não houve 

associação estatisticamente significativa entre alterações fisiológicas e dor pós-operatória. Em 

relação à analgesia, houve prevalência da administração conjunta de analgésicos simples, 
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AINEs e opioides em todos os tempos avaliados, com predomínio do esquema analgésico de 

"horário fixo" e "se necessário". O esquema analgésico adotado mostrou-se eficaz no controle 

da dor pós-operatória (BARBOSA et al., 2014).  

Destaca-se que o manejo da dor pós-operatória por meio de terapêuticas 

farmacológicas é de vital importância, mas o gerenciamento adequado da dor aguda, de forma 

eficiente e segura, requer um planejamento pré-operatório, conhecimento de fatores de riscos 

perioperatórios, riscos cirúrgicos, avaliação dos níveis de dor e analgesia, conhecimento sobre 

os fármacos e suas indicações, manejo clínico dos efeitos adversos durante o tratamento e uso 

de terapias complementares, envolvendo uma abordagem multidisciplinar (YANG et al., 

2013). 

As estratégias não farmacológicas (mudança de posição, toque terapêutico, massagem, 

termoterapia, acupuntura, aromaterapia, estimulação elétrica transcutânea, terapia de 

relaxamento, imagem guiada, hipnose, musicoterapia, dentre outras) podem também ser 

usadas como adjuvantes no manejo da dor pós-operatória, por meio de combinações com 

abordagens farmacológicas, levando à diminuição do uso de opioides e à obtenção do alívio 

satisfatório da dor (THOMAS; VON GUNTEN, 2008; KAZANOWSKI; LACCETTI, 2005).  

 

1.1.5 Relaxamento com imagem guiada para o manejo da ansiedade pré-operatória e da 

dor pós-operatória 

 

Dada a complexidade da ansiedade perioperatória e a do processo da dor pós-

operatória causadas pelo estresse à cirurgia, o alívio desses sintomas requer uma abordagem 

criativa e variada. Abordagens holísticas proporcionam resultados mais positivos para os 

pacientes e devem ser apoiadas por toda a equipe multidisciplinar (LIMA et al., 2008).   

A farmacologia parece ser a melhor forma para controlar e combater esses sintomas, 

porém, existem intervenções não farmacológicas que proporcionam ao paciente uma maior 

sensação de controle da ansiedade e da dor, podendo levar ao aumento do efeito dos 

medicamentos analgésicos, interferindo positivamente no controle do estímulo doloroso pós-

operatório (LIN, 2012; VILA; MUSSI, 2001). Essas intervenções podem ser usadas pela 

equipe multidisciplinar, principalmente pela enfermagem, pois independem da prescrição 

médica (ÖZER et al., 2013). 

Dentre as intervenções não farmacológicas, ressalta-se o uso das terapias 

complementares que incluem relaxamento, hipnose, acupuntura, massagem, imagem guiada, 

musicoterapia, entre outras. Atualmente estas terapias estão sendo muito divulgadas, mas 
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ainda são pouco reconhecidas e muito menos praticadas pelos enfermeiros, talvez por 

desconhecê-las e aos seus efeitos e, ainda, os seus direitos de praticá-las. A Resolução 197/97 

do Conselho Federal de Enfermagem (COFEn) deu à categoria o respaldo legal, ao 

reconhecer essas terapias como atividades profissionais a serem desenvolvidas pelos 

enfermeiros, desde que se comprove especialização e capacitação na área (CONSELHO 

FEDERAL DE ENFERMAGEM, 1997). 

As terapias complementares combinadas com o tratamento médico convencional 

podem oferecer uma abordagem efetiva e benéfica para aliviar sintomas angustiantes como a 

ansiedade (JARUZEL; KELECHI, 2016) e o alívio do quadro doloroso, propiciando um rico 

campo a ser explorado pelos enfermeiros (ELER; JAQUES, 2006). Dentre as terapias 

complementares de intervenção para a ansiedade e a dor se destacam o uso de imagens 

guiadas, associadas às técnicas de relaxamento, que diminuem a percepção da dor, a tensão 

muscular, a angústia, o medo, a ansiedade, a frequência cardíaca e a pressão arterial, além de 

promover energia e sono (COSTA; REIS, 2014; PINTO, 2011; SALVADOR; RODRIGUES; 

CARVALHO, 2008). 

O relaxamento com imagem guiada consiste numa intervenção integrativa mente-

corpo que tem como objetivo aliviar o estresse, diminuir a ansiedade e promover uma 

sensação de paz e tranquilidade (PINTO, 2011). É uma terapia que pode ser aplicada por 

terapeutas especializados, mas se encontra muitas vezes disponível em Compact Disc (CD), 

podendo ser usada até mesmo sem acompanhamento profissional (KOPF; PATEL, 2010). 

Abordagens mente-corpo baseiam-se no entendimento de que os pensamentos, 

sentimentos, crenças e atitudes podem afetar e moldar todos os aspectos do funcionamento 

biológico, pois partem do pressuposto de que corpo e mente são inseparáveis e que o sistema 

nervoso central e periférico, o sistema endócrino, o sistema imunológico e todas as respostas 

emocionais que o indivíduo possui partilham uma linguagem química comum e estão em 

constante comunicação um com o outro (GORDON, 2008; PERT; DIENSTFREY, 1998; 

MAIER; WATKINS, 1998). 

A terapia com imagem guiada usa a própria imaginação e o processamento mental do 

paciente para a formação de uma representação mental de um objeto, lugar, evento ou 

situação percebida por meio dos sentidos (FITZGERALD; LANGEVIN, 2014). Esta terapia 

ajuda a desviar a atenção do desconforto físico e psicológico ao manter a concentração em 

imagens agradáveis (WILLIAMS; DAVIES; GRIFFITH, 2009). Essas imagens são 

geralmente visualizadas dentro de um estado de relaxamento físico e mental (WILLHELM; 



Introdução  |  31 

 

ANDRETTA; UNGARETTI, 2015), com um objetivo específico em mente, como, por 

exemplo, o alívio da dor (POSADZKI; ERNST, 2011).  

O uso de técnicas de relaxamento, como respiração diafragmática ou relaxamento 

muscular progressivo, é incorporado à estratégia com imagem guiada para ajudar o paciente a 

reduzir a resposta ao estresse e promover um estado de tranquilidade.  O relaxamento físico e 

mental facilita a visualização e reduz a reatividade ao estresse, pois reformula situações 

estressantes de respostas negativas de medo e ansiedade para imagens positivas de cura e 

bem-estar (FITZGERALD; LANGEVIN, 2014; KOSSLYN; GANIS; THOMPSON, 2001). 

Segundo Fitzgerald e Langevin (2014), a terapia de relaxamento com imagem guiada 

pode ser receptiva com o indivíduo percebendo mensagens a partir do corpo, ou ativa com o 

indivíduo evocando pensamentos ou ideias. Pode ser feita por meio de áudio gravado, vídeo 

ou pelo próprio terapeuta. A sessão normalmente começa com um exercício de relaxamento, 

como respiração diafragmática ou relaxamento muscular progressivo, para ajudar o 

participante a se concentrar. Uma vez que o participante está relaxado, o terapeuta sugere uma 

imagem de um lugar relaxante, calmo ou reconfortante. Cenas comumente usadas para induzir 

o relaxamento incluem assistir a um pôr do sol ou luar, sentar-se em uma praia quente ou 

morna, ou flutuar sob a água ou pelo espaço. O terapeuta também pode orientar as imagens, 

usando sugestões positivas para aliviar os sintomas ou condições específicas, como a dor e a 

ansiedade (NELSON et al., 2013; FITZGERALD; LANGEVIN, 2014). 

A ansiedade, o trauma cirúrgico e a dor pós-operatória estimulam o sistema nervoso 

autônomo, ativando o eixo hipotálamo-hipófise-adrenal, ocorrendo uma grande variedade de 

respostas internas, incluindo o aumento dos níveis plasmáticos do hormônio 

adrenocorticotrófico (ACTH), glicocorticoides, citocinas pró-inflamatórias e anti-

inflamatórias (EZHEVSKAYA; MLYAVYKH; ANDERSON, 2013; McEWEN, 2007). 

Relaxar de 15 a 20 minutos diários pode reduzir os níveis de adrenalina e cortisol, reduzir 

pressão arterial, a frequência cardíaca e a respiração (GORDON, 2008; BENSON; KLIPPER, 

1975).  

As estratégias mente-corpo incentivam a autoeficácia e a participação ativa no 

processo de cura (ALAM et al., 2016; GLICKMAN-SIMON; TESSIER, 2014). A terapia de 

relaxamento com imagem guiada é uma intervenção amplamente utilizada, que pode ser 

eficaz na promoção de resultados clínicos, inclusive os da cirurgia (JACOBSON et al., 2016). 

Portanto, é fundamental investigar intervenções de saúde que complementem a medicina 

tradicional.  
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Existem na literatura vários estudos sobre o uso de estratégias mente-corpo. No 

entanto, são poucas as evidências disponíveis sobre o uso da imagem guiada associada ao 

relaxamento no manejo da dor pós-operatória. Para conhecer as principais evidências 

relacionadas a esse tema, foi realizado um estudo de revisão integrativa com o objetivo de 

identificar as evidências científicas sobre terapia de relaxamento com imagem guiada para o 

manejo da dor pós-operatória. A síntese do conhecimento resultante desta revisão integrativa 

apontou que foi possível identificar evidências do emprego da terapia de relaxamento com 

imagem guiada para o manejo da dor pós-operatória. Entretanto, essas evidências demonstram 

uma qualidade limitada do uso desta terapia, pois os estudos encontrados apresentaram 

fragilidades na qualidade metodológica. Além disso, evidenciou-se a necessidade de 

realização de novos estudos clínicos randomizados nessa área que possam suprir as lacunas 

existentes sobre a temática (FELIX et al., 2017). 
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2 JUSTIFICATIVA 
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A terapia de relaxamento com imagem guiada é uma abordagem complementar 

promissora para o manejo da dor pós-operatória e a literatura tem apontado a existência de 

lacunas nas intervenções junto a pacientes que experienciam essa dor. A maioria dos estudos 

utilizando técnicas de relaxamento e imagem guiada como intervenção tem sido feita por 

enfermeiros norte-americanos, relacionados à dor e aos eventos adversos do câncer (EREMIN 

et al., 2009; RHEINGANS, 2007; ANDERSEN et al. 2006; DEVINE, 2003; ANDERSON, 

2000; VAN FLEET, 2000). Além disso, há escassez de estudos que avaliam o efeito de 

terapias complementares sobre as respostas endócrino-metabólicas e imunológicas ao trauma 

cirúrgico por meio de marcadores inflamatórios e ausência de estudos com o uso de imagem 

guiada para o manejo da dor pós-operatória em pacientes submetidos à cirurgia bariátrica.  

Os sintomas de ansiedade pré-operatória, o trauma cirúrgico e a experiência dolorosa 

no período pós-operatório podem acarretar alterações fisiológicas e psicológicas e, 

consequentemente, refletir na recuperação dos pacientes cirúrgicos. Os achados deste estudo 

fornecerão subsídios para a adoção de medidas para o alívio da ansiedade, do estresse e 

manejo da dor nestes períodos e poderão direcionar a tomada de decisões de profissionais da 

área, especialmente em relação ao emprego de medidas terapêuticas não farmacológicas que 

visem ao manejo adequado e eficaz da ansiedade pré-operatória e da dor pós-operatória, 

assegurando a pronta recuperação e melhor qualidade da assistência a estes pacientes. 
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3 HIPÓTESE 
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Pacientes submetidos à cirurgia bariátrica por videolaparoscopia que recebem a 

intervenção de terapia de relaxamento com imagem guiada no pré-operatório imediato 

apresentam diminuição dos escores de ansiedade-estado e dos níveis de cortisol, nesse período 

e apresentam também, diminuição da intensidade da dor, das respostas endócrino-metabólicas 

e imunológicas ao estresse cirúrgico (cortisol, IL-1β; IL-6; IL-8 e TNFα) e aumento da IL-10 

no pós-operatório imediato, quando recebem essa terapia como adjuvante ao tratamento 

médico convencional.  
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4 OBJETIVOS 
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4.1 Objetivo geral 

 

Avaliar o efeito da terapia de relaxamento com imagem guiada sobre a ansiedade-

estado e o cortisol no pré-operatório imediato e sobre a dor, as citocinas e o cortisol no pós-

operatório imediato, em pacientes submetidos à cirurgia bariátrica por videolaparoscopia. 

 

4.2 Objetivos específicos 

 

1. Avaliar a eficácia da terapia de relaxamento com imagem guiada na redução dos escores 

de ansiedade-estado no pré-operatório imediato, em pacientes submetidos à cirurgia 

bariátrica por videolaparoscopia; 

2. Mensurar os escores de ansiedade-traço no pré-operatório imediato, em pacientes 

submetidos à cirurgia bariátrica por videolaparoscopia; 

3. Avaliar a eficácia da terapia de relaxamento com imagem guiada na redução dos níveis 

de cortisol no pré-operatório imediato, em pacientes submetidos à cirurgia bariátrica por 

videolaparoscopia; 

4. Avaliar a eficácia da terapia de relaxamento com imagem guiada na redução das 

respostas ao trauma cirúrgico (cortisol, IL-1β; IL-6; IL-8 e TNFα) no pós-operatório 

imediato, em pacientes submetidos à cirurgia bariátrica por videolaparoscopia; 

5. Avaliar a eficácia da terapia de relaxamento com imagem guiada no aumento da IL-10 no 

pós-operatório imediato, em pacientes submetidos à cirurgia bariátrica por 

videolaparoscopia; 

6. Mensurar a intensidade e identificar a localização da dor aguda percebida pelos pacientes 

submetidos à cirurgia bariátrica por videolaparoscopia, no pós-operatório imediato; 

7. Avaliar a eficácia da terapia de relaxamento com imagem guiada na redução da 

intensidade da dor no pós-operatório imediato, em pacientes submetidos à cirurgia 

bariátrica por videolaparoscopia. 

8. Verificar a correlação entre a ansiedade-traço e a intensidade da dor pós-operatória, em 

pacientes submetidos à cirurgia bariátrica por videolaparoscopia. 
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5 MÉTODO 
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Este estudo foi realizado de acordo com as recomendações do Consolidated Standards 

of Reporting Trials (CONSORT). Trata-se de diretrizes elaboradas baseadas em evidências 

para melhorar o relatório de ensaios controlados randomizados, a fim de melhorar a 

transparência e reduzir a inutilidade da pesquisa. Contém uma lista de verificação de itens 

essenciais para o relato de ensaios clínicos (SCHULZ; ALTMAN; MOHER, 2010). O grupo 

CONSORT desenvolveu uma extensão da declaração CONSORT (ANEXO I) para ensaios 

que avaliam tratamentos não farmacológicos (BOUTRON et al., 2008; BOUTRON et al., 

2017), para melhorar o relatório de estudos executados neste campo. Esta extensão em 

conjunto com a declaração CONSORT principal têm por objetivo orientar a realização de 

relatórios adequados de ensaios clínicos randomizados de tratamentos não farmacológicos.  

 

5.1 Delineamento do estudo 

 

Trata-se de um ensaio clínico randomizado, paralelo, triplo-cego, composto por dois 

grupos, a saber: grupo experimental (GE), constituído por pacientes que receberam duas 

sessões de imagem guiada, associadas a relaxamento e grupo controle (GC), composto por 

pacientes que receberam cuidados-padrão.  

 Segundo Polit e Beck (2016), os ensaios clínicos são estudos experimentais 

designados a avaliar intervenções clínicas, testar novos medicamentos ou terapias inovadoras. 

As intervenções incluem drogas, procedimentos cirúrgicos, tratamentos comportamentais, 

intervenções para melhoria da qualidade, mudanças no processo de prestação de cuidados, 

dentre outras (INTERNATIONAL COMMITTEE OF MEDICAL JOURNAL EDITORS, 

2014). Seus resultados são capazes de diferenciar os efeitos das intervenções de possíveis 

efeitos relacionados ao curso natural da doença, dos vieses de observação e de mensuração, 

dentre outros. 

No Ensaio Clínico Randomizado, os sujeitos são randomizados, processo este que 

consiste na alocação aleatória dos sujeitos em grupos de intervenção, para que cada sujeito 

tenha igual probabilidade de receber as intervenções do estudo (FLETCHER; FLETCHER, 

2006). Os sujeitos da pesquisa são designados em grupo experimental, exposto a uma 

intervenção ou em grupo controle, que é tratado igualmente em todos os aspectos, mas não 

recebe intervenção, com a finalidade de estudar a relação de causa e efeito entre uma 

intervenção e um desfecho de saúde (INTERNATIONAL COMMITTEE OF MEDICAL 

JOURNAL EDITORS, 2014).  
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Ensaios controlados randomizados, quando adequadamente concebidos, conduzidos e 

reportados representam o padrão-ouro na avaliação de intervenções de saúde, sendo uma das 

ferramentas mais poderosas para a obtenção de evidência para a prática clínica (SCHULZ; 

ALTMAN; MOHER, 2010; FLETCHER; FLETCHER, 2006). 

 

5.2 Local do estudo 

 

O estudo foi desenvolvido no ambulatório de Cirurgia do Aparelho Digestivo (CAD) – 

especialidade de obesidade e na Unidade de Clínica Cirúrgica (UCC) do Hospital de Clínicas 

da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (HC-UFTM). O HC-UFTM é referência em 

saúde na região e desempenha papel essencial no ensino. Atende aos 27 municípios que 

compõem a macrorregião Triângulo Sul de Minas Gerais como único hospital público que 

oferece atendimento de alta complexidade. Quanto à estrutura, comporta, atualmente, 290 

leitos, com 20 de UTI Infantil, 10 de UTI Adulto e 10 de UTI Coronariano. O hospital, campo 

deste estudo, encontra-se credenciado como centro de referência em cirurgia bariátrica e 

passará a ter uma ala específica para esse tipo de cirurgia, a qual contará com seis leitos (HC-

UFTM, 2017). 

 

5.3 População e amostra 

 

Participaram do estudo pacientes submetidos à cirurgia bariátrica no HC-UFTM, 

durante o período da coleta de dados. O número de participantes foi n=24, sendo 12 no GE e 

12 no GC. No tópico “resultados”, para o desfecho principal (intensidade da dor), será 

apresentada a análise do poder atingido para esse tamanho amostral. 

A população elegível obtida foi de 53 pacientes e 24 concluíram o estudo, com uma 

perda de 29 (54,72%) pacientes, conforme mostra a Figura 1, a seguir. 
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Figura 1. Fluxograma dos participantes envolvidos no estudo. Uberaba, MG, Brasil, 2017. Conforme 
diagrama de fluxo do CONSORT modificado para ensaios controlados aleatórios individuais de 
tratamentos não farmacológicos (BOUTRON et al., 2017). 

 

Após a randomização, oito pacientes do grupo experimental não receberam a 

intervenção: quatro pacientes desistiram da cirurgia porque conseguiram emagrecer com 

dietas e exercícios propostos pela equipe bariátrica, uma paciente desistiu porque engravidou, 

duas pacientes ainda não fizeram a cirurgia (não operaram durante o período de coleta de 

dados) e uma paciente foi impedida de fazer a cirurgia pois apresentou problemas 

psicológicos graves. No grupo controle oito pacientes não receberam a intervenção alocada: 

quatro pacientes desistiram da cirurgia porque conseguiram emagrecer com dietas e exercícios 

propostos pela equipe bariátrica, uma paciente desistiu porque se mudou para outro Estado, e 

três pacientes tiveram de fazer cirurgia por laparotomia por apresentarem aderências de 

cirurgias anteriores que não permitiram a realização da bariátrica por videolaparoscopia. 
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5.3.1 Critérios de inclusão e exclusão  

 

Os critérios de inclusão foram ser paciente a ser submetido à cirurgia bariátrica por 

videolaparoscopia e ter idade igual ou superior a 18 anos. O critério de exclusão foi apresentar 

déficit ou alterações auditivas. Como critérios de perda de seguimento foram adotados não 

estar em condições de manter diálogo com a pesquisadora após o término dos efeitos das 

drogas anestésicas e receber medicamentos pré-anestésicos e/ou ansiolíticos. 

 

5.3.2 Randomização e cegamento  

 

Os pacientes foram divididos aleatoriamente para um dos grupos, experimental ou 

controle, utilizando um esquema de randomização gerado pelo site da web, Randomization.com 

(http://www.randomization.com). A técnica utilizada foi a randomização em blocos de dez, a qual 

é caracterizada pela formação de blocos de indivíduos, de modo a assegurar uma distribuição 

igual do número de participantes entre os grupos de estudo até que termine o processo de 

randomização dos participantes da pesquisa, mesmo que o ensaio seja interrompido antes do final 

previsto ou em estudos com número de participantes reduzidos (HULLEY et al., 2008).  

Como neste estudo não era possível fazer um cálculo formal do tamanho da amostra, o 

número de pacientes a serem randomizados foi estimado com base em uma lista de pacientes que 

já estavam preparados pela equipe cirúrgica e aguardando a realização da cirurgia. Assim, foram 

gerados quatro blocos com 10 pacientes randomizados em cada bloco. Esse processo foi realizado 

por um estatístico sem envolvimento clínico no ensaio. Posteriormente à geração da sequência 

aleatória, foi gerada uma lista, numerada sequencialmente para alocação dos pacientes aos grupos. 

Os participantes do estudo, o pesquisador que aplicou o instrumento de coleta de dados e os 

técnicos dos laboratórios foram cegados quanto ao tipo de intervenção que cada paciente recebeu. 

 

5.4 Intervenção 

 

A intervenção avaliada foi uma terapia complementar de relaxamento com imagem 

guiada (APÊNDICE I), elaborada com base na Meditação Guiada para Procedimentos ou 

Cirurgia, criada por Tusek (2009) e no conceito de terapia de relaxamento com imagem 

guiada, descrito por Fitzgerald e Langevin (2014). A intervenção foi elaborada pela 

pesquisadora com a colaboração de um psicólogo, o qual possui capacitação e experiência na 

aplicação dessa terapia. 
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5.4.1 Grupo Experimental (GE) 

 

Os pacientes do GE receberam terapia de relaxamento com imagem guiada, no pré-

operatório imediato (até 24h antes da cirurgia) e no pós-operatório imediato (até 24h após a 

cirurgia), realizada pela pesquisadora, capacitada para o uso dessa técnica. A terapia foi 

conduzida por meio de fones de ouvido conectados a um aparelho de MP3, com uma 

gravação em áudio, com duração de 20 minutos. A sessão se inicia com música suave de 

fundo, com sons da natureza (mar e gaivotas), e um áudio que conduz o paciente a realizar 

diversos comandos. O paciente é convidado a ficar em uma posição confortável no leito com 

os olhos fechados, e em seguida, é conduzido a realizar movimentos de respiração e 

relaxamento em diversas partes do corpo. Posteriormente, o áudio conduz o paciente a 

imaginar-se em uma praia onde ele caminha descalço na areia macia... e segue orientando até 

que o paciente se sinta completamente bem, em paz, sem preocupações, ansiedade, tensões, 

angústias e dor. Depois conduz o paciente a abrir os olhos bem devagar e deixar-se ficar 

confortável.   

 

5.4.2 Grupo Controle (GC) 

 

Os pacientes do GC receberam cuidados-padrão no pré-operatório imediato (até 24h 

antes da cirurgia) e no pós-operatório imediato (até 24h após a cirurgia). Cuidados-padrão 

constituíram-se de repouso no leito e uso de fones de ouvido sem áudio, conectado a um 

aparelho de MP3, por 20 minutos.   

 

5.5 Coleta de dados 

 

5.5.1 Instrumento de coleta de dados 

 

Para a coleta de dados, foi elaborado um instrumento especificamente para este estudo, 

dividido em cinco partes (APÊNDICE II): 

 

Parte I: Identificação – composta pelas seguintes variáveis: 

− dados de identificação do participante: nome, leito, número do prontuário;  

− variáveis sociodemográficas: data de nascimento, idade, sexo, profissão e anos de 

estudo;  
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Parte II: Procedimento Anestésico-Cirúrgico. Constituído por: 

− variáveis clínicas: cirurgia realizada, comorbidades, tipo de anestesia, duração da 

anestesia, duração da cirurgia, complicações na sala de operações e analgesia (dados 

coletados no prontuário do paciente);  

 

Parte III: Inventário de Ansiedade Traço-Estado (IDATE)  

Instrumento traduzido e validado para a língua portuguesa por Biaggio, Natalício e 

Spielberger, em 1979. O IDATE (ANEXO II) é composto de duas subescalas de auto 

avaliação distintas, elaboradas para medir dois conceitos distintos de ansiedade: estado e 

traço. Ambas as subescalas consistem em afirmações, cuja intensidade das respostas varia de 

1 a 4 pontos e o escore total pode variar de 20 (mínimo) a 80 (máximo). A subescala de 

ansiedade-traço requer que o indivíduo descreva como geralmente se sente, enquanto a 

subescala de ansiedade-estado requer que o indivíduo indique como se sente, em um 

determinado momento ou situação. Constituído pelas variáveis: 

− escore de ansiedade-estado pré-intervenção ou cuidados-padrão no pré-operatório imediato; 

− escore de ansiedade-estado pós-intervenção ou cuidados-padrão no pré-operatório imediato;  

− escore de ansiedade-traço no pré-operatório imediato, antes da intervenção ou cuidados-

padrão. 

 

Parte IV: Análise dos níveis de cortisol e citocinas  

A avaliação de estados subjetivos como ansiedade e dor pode ser feita empregando-se 

escalas analógicas, mas a característica de subjetividade envolvida nessas escalas indica uma 

necessidade da associação de critérios objetivos na avaliação da ansiedade e dor no pré e no 

pós-operatório. Destaca-se entre estes critérios a dosagem dos níveis de cortisol e das 

citocinas pró-inflamatórias e anti-inflamatórias, realizada por meio de amostras de sangue 

(BRÊDA JUNIOR, 2012).  

De todos os participantes foram coletadas amostras de sangue antes e após a aplicação 

da intervenção ou cuidados-padrão, tanto no pré-operatório como no pós-operatório imediato, 

para análise das variáveis:  

− nível de cortisol antes e após a intervenção ou cuidados-padrão no pré e no pós-

operatório imediato; 

− nível de interleucina-1β (IL-1β) no pré-operatório imediato (basal) e no pós-

operatório imediato antes e após a intervenção ou cuidados-padrão;  
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− nível de interleucina-6 (IL-6) no pré-operatório imediato (basal) e no pós-operatório 

imediato antes e após a intervenção ou cuidados-padrão;   

− nível de interleucina-8 (IL-8) no pré-operatório imediato (basal) e no pós-operatório 

imediato antes e após a intervenção ou cuidados-padrão;  

− nível de interleucina-10 (IL-10) no pré-operatório imediato (basal) e no pós-operatório 

imediato antes e após a intervenção ou cuidados-padrão;   

− nível de fator de necrose tumoral-α (TNF-α) no pré-operatório imediato (basal) e no 

pós-operatório imediato antes e após a intervenção ou cuidados-padrão. 

Considerou-se basal os níveis de citocinas mensurados no período pré-operatório, 

antes da intervenção ou cuidados-padrão. 

 

Parte V: Mensuração da Dor  

Os dados foram coletados no pós-operatório imediato, utilizando-se uma Escala Visual 

Numérica inserida ao instrumento de coleta, na qual o participante estimou sua dor em uma 

escala de 0 a 10 categorias, com 0 representando “ausência de dor” e 10 “a pior dor já 

sentida”.  A intensidade da dor foi complementada seguindo a seguinte classificação: 0 = sem 

dor, de 1 a 3 = dor leve, de 4 a 6 = dor moderada e de 7 a 10 = dor intensa (BRASIL, 2001). 

Composto pelas variáveis: 

− local da dor; 

− intensidade da dor pré e pós-intervenção ou cuidados-padrão, no período pós-

operatório imediato; 

− classificação da dor pré e pós-intervenção ou cuidados-padrão, no período pós-

operatório imediato; 

− esquema analgésico; 

− drogas analgésicas.  

 

5.5.2 Análise do Cortisol Sanguíneo 

 

Para a determinação dos níveis de cortisol, as amostras de sangue (3 ml) foram obtidas 

por meio de punção venosa com técnica asséptica com material descartável, por duas 

pesquisadoras experientes e habilitadas para a realização desse procedimento. Em seguida, 

foram colocadas em tubos contendo gel separador, depois foram centrifugadas a 3.000 rpm 

por 10 minutos para a extração do plasma. O plasma decantado foi colocado em um criotubo 
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identificado com o código de cada paciente e congelado a oitenta graus negativos para 

posterior processamento. A dosagem do cortisol foi realizada pela Unidade de Laboratório de 

Análises Clínicas e Anatomia Patológica da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, 

determinada por meio do método de imunoensaio de eletroquimioluminescência "ECLIA" em 

um analisador de imunoensaio Roche Cobas® E601. 

 

5.5.3 Análise das citocinas (IL-1β, IL-6, IL-8, IL-10, TNF-α) 

 

Para a quantificação das citocinas, as amostras de sangue (7 ml) foram obtidas por meio de 

punção venosa com técnica asséptica com material descartável, por duas pesquisadoras experientes 

e habilitadas para a realização desse procedimento. Em seguida, foram colocadas em tubos 

contendo gel separador, depois foram centrifugadas a 3.000 rpm por 10 minutos para a extração do 

soro. O soro decantado foi colocado em um microtubo eppendorf identificado com o código de cada 

paciente e congelado a oitenta graus negativos para posterior processamento.  

As concentrações das citocinas IL-1β, IL-6, IL-8, IL-10 e TNF-α presentes no soro foram 

analisadas no Laboratório de Imunologia da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, 

mensuradas pela técnica de ELISA (Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay), pelo método 

sanduíche (interação antígeno-anticorpo), de acordo com o protocolo do fabricante (BD OptEIA™):  

1. Placas de polivinil com 96 orifícios (Figura 2) foram sensibilizadas com anticorpos 

monoclonais específicos para cada citocina.  

 

 

Figura 2. Placa de polivinil. Uberaba/MG, Brasil, 2018. 
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2. Os anticorpos foram diluídos em tampão de carbonato de sódio com pH 9,5, sendo 

adicionados 100 µL por orifício e incubados por uma noite, a 4ºC.  

3. O conteúdo foi desprezado, e as placas bloqueadas com PBS contendo 2% de 

albumina bovina (PBS-BSA) (Sigma Aldrich®), 100 µL por orifício e foram incubadas 

por uma noite, a 4º C novamente. 

4. O PBS-BSA foi desprezado, e as amostras, diluídas 1:2 em PBS-BSA 1%. O volume 

final de 100 µL por orifício foi distribuído na placa nos locais adequados (Figura 3). Nos 

orifícios destinados para os padrões, foram realizadas as diluições obedecendo a uma 

diluição seriada de 1:2 em PBS-BSA 1%, volume final de 100 µL, sendo a concentração 

inicial a recomendada pelo fabricante de cada citocina recombinante. Dois orifícios 

foram utilizados como branco, sendo adicionado apenas 100 µL de PBS-BSA 1%. As 

placas foram incubadas por uma noite, a 4º C. 

  

 

Figura 3. Distribuição das amostras nos orifícios da placa. Uberaba/MG, Brasil, 2018. 

 

5. A seguir, as placas foram lavadas em um lavador automático de placas (Figura 4) com 

solução de PBS, contendo 0,05% de Tween (Sigma Aldrich®). 
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Figura 4. Lavagem das placas. Uberaba/MG, Brasil, 2018. 

 

6. Após a lavagem, foram adicionados 100 µL por orifício do anticorpo de revelação 

específico para cada citocina, conjugado com biotina, todos do mesmo fabricante do 

respectivo anticorpo de sensibilização, diluídos em PBS-BSA 1%, de acordo com o protocolo 

de cada citocina (Figura 5).  
 

 

Figura 5. Adição do anticorpo de revelação específico para cada citocina. Uberaba/MG, Brasil, 2018. 

 

7. Após a incubação de 2 horas, a 37º C, as placas foram novamente lavadas com PBS-

TWEEN 0,05%, adicionando 100 µL de estreptoavidina conjugada com peroxidase em todos 

os orifícios e incubadas por 2 horas, a 37º C.  

8. Por último, as placas foram novamente lavadas em PBS-TWEEN 0,05% e adicionou-se o 

tampão de revelação, contendo Dicloridrato de o-fenilenodiamina (OPD - Sigma Aldrich®), 

100 µL por orifício, sendo acondicionadas e protegidas da luz, à temperatura ambiente por no 
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mínimo 30 minutos, para produzir a substância corada e, assim, medindo-se a intensidade da 

cor da superfície, pôde-se quantificar e verificar a presença da citocina (Figura 6).  

 

 

Figura 6. Placa após a produção da substância corada. Uberaba/MG, Brasil, 2018. 

 

9. Após a incubação, a reação foi interrompida com a solução stop, e as placas foram levadas 

para leitura em um leitor automático. A avaliação da intensidade de coloração obtida foi feita 

a partir da medida das absorbâncias, com base na leitura da densidade ótica, em comprimento 

de onda de 450 nm, em leitor automático de ELISA (EnSpire® Multimode Plate Reader - 

PerkinElmer) (Figura 7). A concentração das citocinas foi determinada a partir de regressão 

linear com as absorbâncias obtidas na curva da citocina recombinante e expressas em pg/ml.  

 

 

Figura 7. Leitor automático de ELISA. Uberaba/MG, Brasil, 2018. 
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5.5.4 Recursos materiais 

 

Para a coleta das amostras de sangue, foram utilizados materiais descartáveis (luvas, 

seringas, scalps, algodão, álcool, criotubos e microtubos), para a implementação da 

intervenção foi utilizado Fone de Ouvido Headset Gamer PH073 da marca Multilaser e 

aparelho de MP3 Player da marca You Sound. Para a análise do cortisol, foram utilizados kits 

para cortisol sanguíneo da marca Roche e para a análise das citocinas, foram utilizados kits 

ELISA (Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay). A pesquisa foi subsidiada pela Fundação 

de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG), conforme Processo APQ-

01828-15/Demanda Universal. 

 

5.5.5 Recursos humanos 

 

Para a realização da coleta, foi constituída uma equipe de pesquisa composta por duas 

enfermeiras alunas do doutorado, vinculadas ao Grupo de Estudos e Pesquisa em Prática 

Baseada em Evidências e a Segurança do Paciente, e a enfermeira doutoranda responsável 

pela pesquisa. A distribuição da equipe de pesquisa deu-se da seguinte forma: as duas alunas 

do doutorado foram responsáveis pela coleta das amostras de sangue e aplicação do 

instrumento de coleta de dados antes e após a intervenção e a doutoranda responsável pela 

pesquisa aplicou a intervenção ou cuidados-padrão. Além da equipe de coleta de dados, o 

estudo contou com a participação de um psicólogo que auxiliou na elaboração da intervenção 

e capacitação da pesquisadora responsável pela aplicação da mesma. 

 

5.5.6 Procedimentos para a coleta de dados 

 

Inicialmente os participantes foram selecionados, de acordo com os critérios de 

inclusão, no ambulatório de Cirurgia do Aparelho Digestivo (CAD) – especialidade de 

obesidade do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro 

(HC/UFTM), informados e convidados a participar do estudo. Depois de assinado o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (ANEXO III), o paciente foi novamente 

contatado quando internado na Clínica Cirúrgica do Hospital de Clínicas da Universidade 

Federal do Triângulo Mineiro (CC-HC/UFTM), para a realização da cirurgia.  

Após a alocação do paciente pela lista de randomização, iniciava-se a coleta de dados 

que foi realizada na CC-HC/UFTM, no leito do paciente, uma vez ao dia, em cada um dos 
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dois tempos analisados neste estudo, a saber: T1 – pré-operatório imediato (24 horas antes da 

cirurgia) e T2 – primeiro pós-operatório (até 24 horas após a cirurgia).  

No pré-operatório imediato (T1) foram coletados os dados de identificação do 

paciente, seguidos da aplicação do instrumento para avaliação do nível de ansiedade. A 

seguir, foi feita a coleta de sangue para análise dos níveis de cortisol e de citocinas (basal) e 

em seguida aplicada a terapia de relaxamento com imagem guiada para o GE e cuidados-

padrão para o GC. Após a intervenção ou cuidados-padrão foi aplicado novamente o 

instrumento para avaliação do nível de ansiedade e coletada novamente uma amostra de 

sangue, para análise dos níveis de cortisol. 

No pós-operatório imediato (T2) foram coletados os dados relacionados ao 

procedimento anestésico-cirúrgico (no prontuário), seguido da aplicação do instrumento para 

mensuração da dor. A seguir, foi feita a coleta de sangue para análise dos níveis de cortisol e 

citocinas e aplicada a terapia de relaxamento com imagem guiada para o GE e cuidados-

padrão para o GC. Após a intervenção ou cuidados-padrão foram aplicados novamente os 

instrumentos para mensuração da dor e coletada novamente uma amostra de sangue para 

análise dos níveis de cortisol e citocinas.  

A coleta de dados para este estudo teve duração de 21 meses, de fevereiro de 2016 a 

outubro de 2017. O esquema utilizado para o procedimento da coleta de dados está 

representado na Figura 8. 
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Figura 8. Procedimento da coleta de dados. Uberaba, MG, Brasil, 2018. 
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5.6 Análise dos dados 

 

Para testar a hipótese de homogeneidade dos dois grupos (controle e experimental), foi 

utilizado o Teste t para amostras independentes nas variáveis quantitativas (idade, ansiedade-

traço e tempo de cirurgia) e o Teste Qui-Quadrado de homogeneidade para variáveis 

categóricas (sexo e analgesia na sala operatória). 

Devido ao reduzido tamanho amostral, as variáveis contínuas foram submetidas a teste 

de normalidade por meio do Teste de Shapiro-Wilk. Após, respeitados os critérios 

estabelecidos, a análise bivariada foi realizada por meio de testes estatísticos paramétricos. 

Nas análises em que os pré-requisitos não foram atendidos, aplicou-se teste não paramétrico. 

Assim, para o alcance dos objetivos foram adotadas as seguintes análises: 

Objetivo 1: estatística descritiva para variáveis quantitativas, por meio de medidas 

descritivas de centralidade (média e mediana) e de dispersão (desvio-padrão, valor mínimo e 

valor máximo). Para análise das diferenças entre os escores de ansiedade-estado pré e pós-

intervenção ou cuidados-padrão intragrupos, utilizou-se o Teste t Pareado. Por sua vez, para 

análise da média da diferença entre os escores de ansiedade pré e pós-intervenção ou 

cuidados-padrão no pré-operatório entre os grupos, utilizou-se o Teste t de Student para 

amostras independentes. 

Objetivo 2: os escores de ansiedade-traço foram obtidos por meio de estatística 

descritiva com medidas de centralidade (média e mediana) e de dispersão (desvio-padrão, 

valor mínimo e valor máximo). 

Objetivo 3: estatística descritiva para variáveis quantitativas, por meio de medidas 

descritivas de centralidade (média e mediana) e de dispersão (desvio-padrão, valor mínimo e 

valor máximo). Para análise das diferenças entre os níveis de cortisol pré e pós-intervenção ou 

cuidados-padrão no pré-operatório intragrupos, utilizou-se o Teste t Pareado. Para análise da 

média da diferença entre os níveis de cortisol pré e pós-intervenção ou cuidados-padrão no 

pré-operatório entre grupos, adotou-se Teste t Student. 

Objetivos 4 e 5: estatística descritiva para variáveis quantitativas, por meio de medidas 

descritivas de centralidade (média e mediana) e de dispersão (desvio-padrão, valor mínimo e 

valor máximo). Para análise das diferenças entre os níveis de cortisol pré e pós-intervenção ou 

cuidados-padrão no pós-operatório intragrupos, utilizou-se o Teste t Pareado. Para análise da 

média da diferença entre os níveis de cortisol pré e pós-intervenção ou cuidados-padrão no 

pós-operatório entre grupos, adotou-se Teste t Student. Já para análise da média da diferença 
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entre os níveis das interleucinas IL-1β, IL-6, IL-8, TNFα e IL-10 no pós-operatório, adotou-se 

o Teste não paramétrico de Mann-Whitney. 

Objetivo 6: os escores de intensidade de dor foram determinados por meio de 

estatística descritiva com medidas descritivas de centralidade (média e mediana) e de 

dispersão (desvio-padrão, valor mínimo e valor máximo). Por sua vez, a classificação da 

intensidade da dor e a localização foram apresentadas usando distribuições de frequência 

absoluta e relativa. 

Objetivo 7: estatística descritiva para variáveis quantitativas, por meio de medidas 

descritivas de centralidade (média e mediana) e de dispersão (desvio-padrão, valor mínimo e 

valor máximo). Para análise das diferenças entre os escores de intensidades de dor pré e pós-

intervenção ou cuidados-padrão intragrupos, utilizou-se o Teste não paramétrico Wilcoxon, e 

para análise das médias da diferença entre os escores de intensidade da dor entre os grupos, 

utilizou-se o Teste não paramétrico de Mann-Whitney para amostras independentes.  

Objetivo 8: por meio do coeficiente de correlação de Pearson, verificou-se a 

correlação entre a variável ansiedade-traço e a intensidade de dor. 

A técnica de dupla digitação foi utilizada, e os dados coletados foram analisados por 

meio do software Statistical Package Social Science (SPSS 21.0). O nível de significância 

utilizado foi α=0,05. 

 

5.7 Aspectos éticos 

 

Para atender aos critérios éticos, foram seguidas as recomendações da Resolução 466, 

de 12 de dezembro de 2012, do Conselho Nacional de Saúde, para pesquisa envolvendo seres 

humanos (CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE, 2012). Foi mantido o anonimato dos 

participantes, e obtida a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

Este estudo faz parte de um projeto maior intitulado “Efeito da eficácia da terapia de 

relaxamento com imagem guiada sobre a ansiedade e a dor em pacientes submetidos à 

cirurgia bariátrica: ensaio clínico randomizado”, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, CAAE 40750114.3.0000.5154, parecer 

número 975.447/2015 (ANEXO V).  

O presente estudo não interferiu na estratégia farmacológica dos pacientes. Todos os 

pacientes receberam medicação para dor, conforme protocolo de prescrição médica da 

instituição-sede desta investigação.  
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5.8 Registro do estudo 

 

A presente pesquisa foi registrada na plataforma de Registro Brasileiro de Ensaios 

Clínicos (REBEC), sob o protocolo RBR-5qywrf (ANEXO VI). O REBEC é uma plataforma 

on-line de estudos experimentais e observacionais, gerenciada pela Fiocruz, em parceria com 

o Ministério da Saúde, o Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em 

Saúde (Icict/Fiocruz), a Organização Pan-Americana de Saúde (Opas) e o Centro Latino-

americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde (Bireme). 
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6 RESULTADOS 
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6.1 Caracterização sociodemográfica e clínica 

 

A amostra do estudo foi constituída de 24 participantes, sendo 12 no grupo controle 

(GC) e 12 no grupo experimental (GE). A Tabela 1 evidencia a caracterização 

sociodemográfica dos pacientes submetidos à cirurgia bariátrica por videolaparoscopia.  

 

Tabela 1. Frequência e porcentagem das características sociodemográficas da amostra, 
considerando os grupos (GC e GE) e amostra total. Uberaba/MG, Brasil, 2018. 

Variáveis Características 
      GC 

       N (%) 
     GE 

       N (%) 
Amostra 

total N (%) 

Sexo Feminino 12 (100,00) 10 (83,30) 22 (91,70) 

 Masculino 00 (00,00) 02 (16,70) 02 (08,30) 

 Total 12 (100,00) 12 (100,00) 24 (100,00) 

Profissão “Do lar” 08 (66,70) 04 (33,30) 12 (50,00) 

 Chefe de cozinha 00 (00,00) 01 (08,30) 01 (04,20) 

 Manicure 00 (00,00) 01 (08,30) 01 (04,20) 

 Cabeleireiro 01 (08,30) 01 (08,30) 02 (08,30) 

 Professor 00 (00,00) 02 (16,70) 02 (08,30) 

 Agente segurança 01 (08,30) 00 (00,00) 01 (04,20) 

 Auxiliar geral 00 (00,00) 02 (16,70) 02 (08,30) 

 Autônomo 01 (08,30) 00 (00,00) 01 (04,20) 

 Tesoureiro 01 (08,30) 00 (00,00) 01 (04,20) 

 Diarista 00 (00,00)  01 (08,30) 01 (04,20) 

 Total 12 (100,00) 12 (100,00) 24 (100,00) 

Nível de 
escolaridade 

E. Fundamental 09 (58,30) 07 (75,00) 16 (66,70) 

 Ensino Médio 03 (25,00) 01 (08,30) 04 (17,70) 

 Ensino Superior 02 (16,70) 02 (16,70) 04 (16,70) 

 Total 12 (100,00) 12 (100,00) 24 (100,00) 

 

A maioria dos participantes (22; 91,7%) era do sexo feminino, 12 (50%) eram “do lar” 

e 16 (66,70%) haviam concluído o ensino fundamental. Ressalta-se que a média de idade foi 

de 42,21 anos (s=10,06) e a de escolaridade foi de 8,88 (s=2,32) anos de estudo. 

Com relação aos dados clínicos (Tabela 2), 8 (33,3%) dos participantes possuíam 

hipertensão arterial associado ao diabetes mellitus tipo II, enquanto outros 6 (25%) possuíam 
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apenas Hipertensão Arterial. Todos os participantes foram submetidos à mesma técnica 

cirúrgica, By-pass Gástrico Laparoscópico, e receberam anestesia geral. Quanto à analgesia 

na sala de operações, a maioria 13 (54,2%) dos participantes recebeu analgésico simples 

associado a anti-inflamatórios não esteroides (AINES) e opioides. 

 

Tabela 2. Frequência e porcentagem das características clínicas da amostra, considerando os 
grupos (GC e GE) e amostra total. Uberaba/MG, Brasil, 2018. 

Variáveis Características 
GC 

N (%) 
GE 

N (%) 
 Amostra total 

 N (%) 

Cirurgia By-pass gástrico 
laparoscópico 

12 (100,00) 12 (100,00) 24 (100) 

 Total 12 (100,00) 12 (100,00) 24 (100,00) 

Comorbidades Sem comorbidade 01 (08,30) 02 (16.70) 03 (12,50) 
 Diabetes mellitus tipo II 03 (25,00) 01 (08,30) 04 (16.70) 
 Hipertensão arterial 01 (08,30) 05 (41,70) 06 (25,00) 
 Diabetes mellitus tipo II e 

hipertensão arterial 
05 (41,70) 03 (25,00) 08 (33,30) 

 Diabetes mellitus tipo II, 
hipertensão arterial e 
bronquite 

00 (00,00) 01 (08,30) 01 (04,20) 

 Diabetes II, hipertensão 
arterial e artrose 

01 (08,30)  00 (00,00) 01 (04,20) 

 Hipertensão e 
hipotireoidismo 01 (08,30)  00 (00,00) 01 (04,20) 

 Total 12 (100,00) 12 (100,00) 24 (100,00) 

Anestesia Anestesia geral 12 (100,00) 12 (100,00) 24 (100,00) 
 Total 12 (100,00) 12 (100,00) 24 (100,00) 

Analgesia na 
Sala de 
operações 

Analgésico simples + 
AINES 
Analgésico simples + 
opioide 

3 (25,00) 
 

3 (25,00) 

3 (25,00) 
 

2 (16,70) 

6 (25,00)      
 

5 (20,80) 

 Analgésico simples + 
AINES + opioide 

6 (50,00) 7 (53,80) 13 (54,20) 

 Total 12 (100,00) 12 (100,00) 24 (100,00) 

 

No que se refere ao tempo de cirurgia, a média de duração foi 211,92 minutos 

(s=39.677), com mínimo de 135 e máximo de 300 minutos. Já o tempo médio de duração da 

anestesia foi de 163,75 minutos (s=37.337), com duração mínima de 120 e máxima de 260 

minutos. 
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Investigou-se a homogeneidade da amostra do estudo quanto ao sexo e à analgesia na 

sala de operações, por meio do Teste Qui-Quadrado, o qual evidenciou que os grupos, 

controle e experimental são comparáveis, considerando essas variáveis (Tabela 3).  

 

Tabela 3. Descrição da homogeneidade da amostra quanto ao sexo e à analgesia na sala de 
operações, considerando os grupos controle e experimental. Uberaba/MG, Brasil, 2018. 

Variáveis Características GC 
N (%) 

GE 
N (%) 

p* 

Sexo Feminino 

Masculino 

12 (100,00) 

00 (00,00) 

10 (83.30) 

02 (16.70) 
0,140 

Analgesia com 

Opioide 

Sim 

Não 
10 (83.30) 

02 (16.70) 

11 (91.70) 

01 (08,30) 
0,537 

* Teste Qui-Quadrado 

 

A homogeneidade da amostra do estudo quanto à idade, ansiedade-traço e ao tempo de 

cirurgia (em minutos), por meio do Teste t evidenciou que os grupos controle e experimental 

são comparáveis, considerando essas variáveis. O que pode ser observado na Tabela 4, a 

seguir. 

 

Tabela 4. Descrição da homogeneidade da amostra quanto à idade, ansiedade-traço e ao 
tempo de cirurgia (em minutos), considerando os grupos controle e experimental. 
Uberaba/MG, Brasil, 2018. 

Variáveis/Grupos Mínimo Máximo Mediana  Média DP* 
Amp. † 

Interq. 
p‡ 

Idade        
Gr. controle 
Gr. experimental 

31,00 
21,00 

60,00 
54,00 

47,50 
37,50 

46,50 
37,92 

8,82 
9,69 

16 
12 

0,033 

Ansiedade-Traço        
Gr. controle 
Gr. experimental 

39,00 
38,00 

56,00 
55,00 

44,00 
44,00 

44,42 
45,92 

5,03 
5,90 

07 
12 

0,510 

T. de Cirurgia 
Gr. Controle 
Gr. Experimental 

120 
125 

260 
235 

147,50 
170,00 

158,75 
168,75 

40,29 
35,170 

46 
63 

0,524 

* Desvio padrão 
† Amplitude interquartil 
‡ Teste t  
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6.2 Ansiedade e cortisol no período pré-operatório 

 

A Tabela 5 apresenta os resultados da análise intragrupos, com medidas de tendência 

central e variabilidade para os escores de ansiedade-estado, segundo o Inventário de 

Ansiedade Traço-Estado (IDATE), considerando os grupos controle e experimental, no 

período pré-operatório. Podemos observar que houve diminuição dos escores de ansiedade-

estado tanto para o grupo controle quanto para o grupo experimental. 

 

Tabela 5. Medidas de tendência central e variabilidade para os escores de ansiedade-estado 
pré e pós-intervenção ou cuidados-padrão, segundo o Inventário de Ansiedade Traço-Estado 
(IDATE), considerando os grupos controle e experimental, no período pré-operatório. 
Uberaba/MG, Brasil, 2018. 

Grupos / Tempos Mínimo Máximo Mediana  Média DP* p† 

Grupo controle:       

Pré-cuidados-padrão 42,00 54,00 48,50 47,67 3,822 
0,005 

Pós-cuidados-padrão 41,00 53,00 48,00 46,83 3,762 

Grupo experimental:       

Pré-intervenção 44,00 

37,00 

51,00 48,00 47,50 2,611 
0,001 

Pós-intervenção 50,00 43,50 43,00 3,542 

* Desvio padrão 
† Teste t Pareado 

 

Ao investigar a eficácia da terapia de relaxamento com imagem guiada sobre a média 

da diferença (redução) entre os escores de ansiedade-estado pré e pós-intervenção ou 

cuidados-padrão (Tabela 6), os resultados evidenciaram que houve diferença estatisticamente 

significativa (p=0,005).  

 

Tabela 6. Média da diferença (redução) entre os escores de ansiedade-estado pré e pós-
intervenção ou cuidados-padrão, considerando os grupos controle e experimental, no período 
pré-operatório. Uberaba/MG, Brasil, 2018. 

Grupos N Média DP* p† 

Controle 12 0,83 0,83 
0,005 

Experimental 12 4,50 3,65 

* Desvio padrão 
† Teste t de Student 
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A Figura 9 apresenta a diferença (redução) entre os escores de ansiedade-estado pré e 

pós-intervenção ou cuidados-padrão, no período pré-operatório. 

 

 

Figura 9. Gráfico da diferença (redução) entre os escores de ansiedade-estado pré e pós-intervenção ou 
cuidados-padrão, considerando os grupos controle e experimental, no período pré-operatório. 
Uberaba/MG, Brasil, 2018. 

 

Quanto à ansiedade-traço, mesurada no período pré-operatório antes da intervenção ou 

cuidados-padrão, por meio do Inventário de Ansiedade Traço-Estado (IDATE), observa-se 

pela Tabela 7 que o grupo experimental apresentou escore médio (44,42; s=5,900) maior que 

o grupo controle (45,92; s=5,035).  

 

Tabela 7. Medidas de tendência central e variabilidade para os escores de ansiedade- traço, 
segundo o Inventário de Ansiedade Traço-Estado (IDATE), considerando os grupos controle 
e experimental, no período pré-operatório. Uberaba/MG, Brasil, 2018. 

Grupos Mínimo Máximo Mediana  Média DP*  

Grupo controle 39,00 56,00 44,00 44,42  5,900 
Grupo experimental 38,00 55,00 44,00 45, 92 5,035 

* Desvio Padrão 
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Ao analisar os níveis de cortisol intragrupos, observou-se que os níveis médios de 

cortisol pré e pós-intervenção ou cuidados-padrão, foram menores, após a intervenção, no 

grupo experimental, no pré-operatório. A Tabela 8 apresenta as medidas de tendência central 

e variabilidade para estes dados. 

 

Tabela 8. Medidas de tendência central e variabilidade para os níveis de cortisol pré e pós-
intervenção ou cuidados-padrão, considerando os grupos controle e experimental, no período 
pré-operatório. Uberaba/MG, Brasil, 2018. 

Grupos/Tempos Mínimo Máximo Mediana Média DP* p† 

Grupo controle:       

Pré-cuidados-padrão 2,230 20,370 7,415 8,617 5,433 
0,001 

Pós-cuidados-padrão 2,030 19,910 6,700 8,164 5,295 

Grupo experimental:       

Pré-intervenção 2,260 

1,860 

21,830 8,315 9,877 6,109 <0,00

1 Pós-intervenção 18,310 5,905 7,953 5,374 
* Desvio padrão 
† Teste t Pareado 

 

Com relação à eficácia da terapia de relaxamento com imagem guiada sobre a 

diferença entre os níveis de cortisol pré e pós-intervenção ou cuidados-padrão no pré-

operatório (Tabela 9), os resultados mostraram que a redução nos níveis de cortisol foi maior 

no grupo experimental, com diferença estatisticamente significativa (p<0,001). 

 

Tabela 9. Média da diferença (redução) entre os níveis de cortisol após a intervenção ou 
cuidados-padrão, considerando os grupos controle experimental, no pré-operatório. 
Uberaba/MG, Brasil, 2018. 

Grupos N Média DP* p† 

Grupo controle 12  0,45 0,37 
<0,001 

Grupo experimental 12  1,92 0,90 

* Desvio padrão 
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A Figura 10 apresenta a diferença (redução) entre os níveis de cortisol após a 

intervenção ou cuidados-padrão, no período pré-operatório. 

 

 

Figura 10. Gráfico da diferença (redução) entre os níveis de cortisol pré e pós-intervenção ou 
cuidados-padrão, considerando os grupos controle experimental, no período pré-operatório. 
Uberaba/MG, Brasil, 2018. 

 

6.3 Respostas endócrino-metabólicas e imunológicas ao trauma cirúrgico 

 

Ao analisar os níveis de cortisol intragrupos, observou-se que os níveis médios de 

cortisol pré e pós-intervenção ou cuidados-padrão, foram menores, após a intervenção, no 

grupo experimental, no período pós-operatório.  As medidas de tendência central e 

variabilidade para estes dados são apresentados na Tabela 10. 
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Tabela 10. Medidas de tendência central e variabilidade para os níveis de cortisol pré e pós-
intervenção ou cuidados-padrão, considerando os grupos controle e experimental, no período 
pós-operatório. Uberaba/MG, Brasil, 2018. 

Grupos/Tempos Mínimo Máximo Mediana  Média DP*  p† 

Grupo controle:       

Pré-cuidados-padrão 1,340 15,730 3,910 5,826 4,560 
0,917 

Pós-cuidados-padrão 1,290 15,540 4,175 5,780 4,365 

Grupo experimental:       

Pré-intervenção 0,960 

0,800 

17,400 5,335 6,135 4,369 
<0,001 

Pós-intervenção 15,550 4,669 4,669 3,879 

* Desvio padrão 
† Teste t Pareado 

 

Com relação à eficácia da terapia de relaxamento com imagem guiada sobre a 

diferença entre os níveis de cortisol pré e pós-intervenção ou cuidados-padrão, no pós-

operatório (Tabela 11), os resultados mostraram que a redução nos níveis de cortisol foi maior 

no grupo experimental, com diferença estatisticamente significativa (p=0,010).  

 

Tabela 11. Média da diferença (redução) entre os níveis de cortisol após a intervenção ou 
cuidados-padrão, considerando os grupos controle experimental, no período pós-operatório. 
Uberaba/MG, Brasil, 2018. 

Grupos N  Média DP* p† 

Grupo controle 12  0,46 1,48 
0,010 

Grupo experimental 12  1,47 0,92 

* Desvio padrão 
† Teste t de Student 

 

A Figura 11 apresenta a diferença (redução) entre os níveis de cortisol pré e pós-

intervenção ou cuidados-padrão, no período pós-operatório. 
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Figura 11. Gráfico da diferença (redução) entre os níveis de cortisol pré e pós-intervenção ou 
cuidados-padrão, considerando os grupos controle experimental, no período pós-operatório. 
Uberaba/MG, Brasil, 2018. 

 

Com relação aos níveis das interleucinas IL-1β, IL-6, IL-8, IL-10 e TNF-α no pré-

operatório imediato (tempo basal), apenas um paciente do grupo experimental apresentou IL-

6 na circulação sanguínea. 

Ao analisar os níveis de Interleucina-1β no pós-operatório, observou-se que não foi 

detectada a presença dessa citocina na circulação sanguínea dos pacientes do grupo experimental 

(Tabela 12), portanto não foi avaliada a eficácia da intervenção para essa citocina.   

 

Tabela 12. Medidas de tendência central e variabilidade para os níveis de IL-1β, considerando 
os grupos controle e experimental, no período pós-operatório. Uberaba/MG, Brasil, 2018. 

Variável/Grupos Mínimo Máximo Mediana  Média DP* 

IL-1β      

Gr. controle 

Gr. experimental 

0,000 

0,000 

345,760 

0,000 

0,000 

0,000 

28,813 

0,000 

99,811 

0,000 

* Desvio padrão 
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A Tabela 13 apresenta as medidas de tendência central e variabilidade da diferença pré 

e pós-intervenção ou cuidados-padrão, para os níveis de IL-6, considerando os grupos 

controle e experimental no período pós-operatório, evidenciando que, o grupo experimental 

apresentou níveis mais baixos dessa citocina após a intervenção, entretanto, sem redução 

estatisticamente significativa (p=0,187).  

 

Tabela 13. Medidas de tendência central e variabilidade da diferença (redução) pré e pós-
intervenção ou cuidados-padrão, para os níveis de IL-6, considerando os grupos controle e 
experimental, no período pós-operatório. Uberaba/MG, Brasil, 2018. 

Variável/Grupos Mínimo Máximo Mediana  Média DP* p† 

IL-6       

Gr. controle 

Gr. experimental 

0,00 

0,00 

3,61 

61,50 

0,00 

0,00 

0,48 

9,70 

1,17 

19,90 
0,187 

* Desvio padrão 
† Teste Mann-Whitney 

 

A Figura 12 apresenta a diferença (redução) entre os níveis de IL-6 pré e pós-

intervenção ou cuidados-padrão, no período pós-operatório. 
 

 
Figura 12. Gráfico da diferença (redução) entre os níveis de IL-6 pré e pós-intervenção ou cuidados-
padrão, considerando os grupos controle e experimental, no período pós-operatório. Uberaba/MG, 
Brasil, 2018. 



Resultados  |  68 

 

Ao analisar os níveis da Interleucina-8, observou-se que a média da diferença 

(redução) pré e pós-intervenção ou cuidados-padrão, considerando os grupos controle e 

experimental, no período pós-operatório (Tabela 14) foi maior após a intervenção no grupo 

experimental, entretanto esta diferença não foi estatisticamente significativa (p=0,094). 
 

Tabela 14. Medidas de tendência central e variabilidade da diferença (redução) pré e pós-
intervenção ou cuidados-padrão, para os níveis de IL-8, considerando os grupos controle e 
experimental, no período pós-operatório. Uberaba/MG, Brasil, 2018. 

Variável/Grupos Mínimo Máximo Mediana  Média DP* p† 

IL-8       

Gr. controle 

Gr. experimental 

0,00 

0,00 

4,02 

63,39 
0,00 

0,00 

0,58 

7,77 

1,37 

18,19 
0,094 

* Desvio padrão 
† Teste Mann-Whitney 

 

A Figura 13 apresenta a diferença (redução) entre os níveis de IL-8 pré e pós-

intervenção ou cuidados-padrão, considerando os grupos controle e experimental, no período 

pós-operatório.  
 

 
Figura 13. Gráfico da diferença entre os níveis de IL-8 pré e pós-intervenção ou cuidados-padrão, 
considerando os grupos controle e experimental, no período pós-operatório. Uberaba/MG, Brasil, 
2018. 
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A Tabela 15 mostra que, pela média da diferença pré e pós-intervenção ou cuidados-

padrão, os níveis de Interleucina-10 aumentaram nos dois grupos, no pós-operatório, sendo 

maior no grupo experimental. Entretanto, ao investigar a eficácia da terapia de relaxamento 

com imagem guiada sobre essa média, os resultados evidenciaram que essa diferença não foi 

estatisticamente significativa (p=0,479).  

 

Tabela 15. Medidas de tendência central e variabilidade da diferença pré e pós-intervenção ou 
cuidados-padrão, para os níveis de IL-10, considerando os grupos controle e experimental, no 
período pós-operatório. Uberaba/MG, Brasil, 2018. 

Variável/Grupos Mínimo Máximo Mediana  Média DP* p† 

IL-10       

Gr. controle 

Gr. experimental 

0,00 

0,00 

5,01 

12,85 

0,00 

0,00 

0,92 

3,05 

1,57 

4,72 
0,479 

* Desvio padrão 
† Teste Mann-Whitney 

 

A Figura 14 apresenta a diferença entre os níveis de IL-10 pré e pós-intervenção ou 

cuidados-padrão, considerando os grupos experimental e controle, no período pós-operatório. 

 

 
Figura 14. Gráfico da diferença entre os níveis da IL-10 pré e pós-intervenção ou cuidados-padrão, 
considerando os grupos controle e experimental, no período pós-operatório. Uberaba/MG, Brasil, 2018. 
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A análise dos níveis do Fator de Necrose Tumoral-α (Tabela 16), pela média da 

diferença pré e pós-intervenção ou cuidados-padrão, mostrou que houve redução nos níveis de 

concentração dessa citocina no pós-operatório, para o grupo experimental. Entretanto, os 

resultados evidenciaram que não houve diferença estatisticamente significativa (p=0,436), ao 

investigar a eficácia da terapia de relaxamento com imagem guiada sobre essa média.  

 

Tabela 16. Medidas de tendência central e variabilidade da diferença (redução) pré e pós-
intervenção ou cuidados-padrão, para os níveis de TNF-α, considerando os grupos controle e 
experimental, no período pós-operatório. Uberaba/MG, Brasil, 2018. 

Variável/Grupos Mínimo Máximo Mediana  Média DP* p† 

TNF-α       

Gr. controle 

Gr. experimental 

0,00 

0,00 

4,39 

30,78 

0,00 

0,00 

1,30 

5,12 

1,72 

8,85 
0,436 

* Desvio padrão 
† Teste Mann-Whitney 

 

A Figura 15 apresenta a diferença (redução) entre os níveis de TNF-α pré e pós-intervenção 

ou cuidados-padrão, considerando os grupos experimental e controle, no período pós-operatório. 
 

 
Figura 15. Gráfico da diferença (redução) entre os níveis de TNF-α pré e pós-intervenção ou cuidados-
padrão, considerando os grupos controle e experimental, no período pós-operatório. Uberaba/MG, 
Brasil, 2018. 
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6.4 Dor pós-operatória 

 

Referente à mensuração da dor aguda no primeiro pós-operatório, para o total da 

amostra, o escore médio de intensidade de dor foi de 5,96 (s=1,80). Os resultados da análise 

intragrupos evidenciaram que os escores médios de intensidade da dor pré e pós-intervenção 

ou cuidados-padrão, foram menores, após a intervenção, no grupo experimental (Tabela 17). 

 

Tabela 17. Medidas de tendência central e variabilidade para os escores de dor, segundo a 
Escala Visual Numérica, pré e pós-intervenção ou cuidados-padrão no período pós-operatório, 
considerando os grupos controle e experimental. Uberaba/MG, Brasil, 2018. 

Dor pós-operatória Mínimo Máximo Mediana  Média DP* p† 

Grupo controle:       

Pré-cuidados-padrão 2,00 10,00 5,00 5,67 2,18 
0,625 

Pós-cuidados-padrão 2,00 10,00 5,00 5,50 2,19 

Grupo experimental:       

Pré-intervenção 5,00 9,00 6,00 6,25 1,36 
<0,001 

Pós-intervenção 0,00 8,00 3,00 3,17 2,55 

* Desvio padrão 
† Teste de Wilcoxon 

 

Quanto à classificação da dor, a tabela 18 apresenta a distribuição da frequência e 

porcentagem dos pacientes de acordo com a classificação da intensidade da dor, considerando 

os grupos (GC e GE).  

 

Tabela 18. Distribuição da frequência e porcentagem dos pacientes de acordo com a 
classificação da intensidade da dor, considerando os grupos (GC e GE), pré e pós- intervenção 
ou cuidados-padrão, no período pós-operatório. Uberaba/MG, Brasil, 2018. 

Dor pós-operatória 

Classificação da Dor 

Sem Dor Leve Moderada Intensa 

F % F % F % F % 

Grupo Controle         

Pré Cuidados-Padrão 0 0,0 3 25,0 6 50,0 3 25,0 

Pós Cuidados-Padrão 0 0,0 4 33,3 5 41,7 3 25,0 

Grupo Experimental         

Pré-Intervenção 0 0,0 0 0,0 10 83,3 2 16,7 

Pós-Intervenção 3 25,0 5 41,7 3 25,0 1 8,3 
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Para a amostra total, a maioria dos pacientes (16; 66,7%) apresentaram dor moderada 

antes da intervenção ou cuidados-padrão e a prevalência de dor aguda foi de 100%, isto é, 

todos os pacientes apresentaram dor, classificada de leve a intensa, no pós-operatório 

imediato antes da intervenção (Tabela 19).  

 

Tabela 19. Distribuição da frequência e porcentagem dos pacientes de acordo com a 
classificação da intensidade da dor, considerando a amostra total (GC e GE), pré e pós- 
intervenção ou cuidados-padrão, no período pós-operatório. Uberaba/MG, Brasil, 2018. 

Dor pós-operatória 

Classificação da Dor 

Sem Dor Leve Moderada Intensa 

F % F % F % F % 

Amostra total         

Pré-Intervenção ou 
Cuidados-padrão 0 0,0 3 12,5 16 66,7 5 20,8 

Pós-Intervenção ou 
Cuidados-Padrão 3 12,5 9 37,5 8 33,3 4 16,7 

 

Com relação à localização da dor, verificou-se que a incisão cirúrgica, na região do 

abdome, foi o local referido por 23 (95,8%) participantes.  

Na avaliação da eficácia da terapia de relaxamento com imagem guiada sobre os 

escores de intensidade de dor no pós-operatório imediato, observou-se que a média da 

diferença (redução) entre os escores de intensidade de dor pré e pós-intervenção ou cuidados-

padrão foi maior no grupo experimental após o relaxamento com imagem guiada como 

adjuvante à terapia medicamentosa (Tabela 20), evidenciando uma diferença estatisticamente 

significativa (p<0,001).  

 

Tabela 20. Média da diferença (redução) entre os escores de dor pré e pós-intervenção ou 
cuidados-padrão no período pós-operatório, considerando os grupos controle e experimental. 
Uberaba/MG, Brasil, 2018. 

Grupos N Média DP* p† 

Controle 12 0,17 0,58 
<0,001 

Experimental 12 3,08 1,88 

* Desvio padrão 
† Teste Mann-Whitney 
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A Figura 16 apresenta a diferença (redução) entre os escores de intensidade de dor pré 

e pós-intervenção ou cuidados-padrão, no período pós-operatório. 

 

 
Figura 16. Gráfico da diferença (redução) entre as intensidades de dor pré e pós-intervenção ou 
cuidados-padrão no período pós-operatório, considerando os grupos controle e experimental. 
Uberaba/MG, Brasil, 2018. 

 

6.5 Correlação ansiedade-traço e dor pós-operatória 

 

Na análise da correlação entre as variáveis nível de ansiedade-traço, mensurada no 

período pré-operatório e escore de intensidade da dor pós-operatória (Tabela 21), observou-se 

que a diferença não foi estatisticamente significativa (p=0,823) e não houve correlação entre 

essas variáveis (r=-0,48). 
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Tabela 21. Correlação entre as variáveis, nível de ansiedade-traço e escores de intensidade da 
dor pós-operatória, considerando os grupos (GC e GE) e a amostra total. Uberaba/MG, Brasil, 
2018. 

Variáveis/Grupos p r* 

Grupo Controle    

Ansiedade-Traço 
0,358 -0,292 

Intensidade dor pós-operatória 

Grupo Experimental    

Ansiedade-Traço 
0,219 0,495 

Intensidade dor pós-operatória 

Amostra Total   

Ansiedade-Traço 
-0,048 0,823 

Intensidade dor pós-operatória 

*Correlação de Person 

 

6.6 Análise do poder da amostra 

 

A análise do poder, considerando o tamanho amostral de n=24, o nível de significância 

α=0,05 e os dados da Tabela 19 (Média da diferença entre os escores de dor pré e pós-

intervenção ou cuidados-padrão no período pós-operatório), para os grupos controle e 

experimental, revelou que o poder estatístico apriorístico alcançado foi de 99%. 
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7 DISCUSSÃO 
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Os achados deste estudo mostraram que a intervenção reduziu a ansiedade e os níveis 

de cortisol no pré-operatório imediato, corroborando com as evidências disponíveis na 

literatura de que diversas abordagens terapêuticas não farmacológicas estão disponíveis para 

reduzir esses sintomas. Utilizando uma análise de conceito baseada em princípios para 

examinar o estado da ciência, uma pesquisa verificou 12 estudos para esclarecer o conceito de 

alívio da ansiedade, usando terapias complementares no período perioperatório e observou 

que as terapias complementares (acupuntura, música, imagens guiadas, óleo essencial, 

relaxamento), associadas ao tratamento médico convencional, podem ser efetivas no período 

perioperatório e produzir benefícios substanciais para pacientes cirúrgicos (JARUZEL; 

KELECHI, 2016). 

Um estudo, com o propósito de avaliar a eficácia da massagem com ou sem imagens 

guiadas na redução da ansiedade, avaliou 52 pacientes internados e ambulatoriais, antes do 

cateterismo cardíaco. Os pacientes do grupo experimental (n=28) receberam massagem com 

técnica sueca (nas costas, couro cabeludo, braços e pés) ou imagens guiadas (fone de ouvido e 

um CD de relaxamento de 20 minutos, com música suave de fundo, exercício de relaxamento 

progressivo seguido de sugestões relaxantes, orientando o paciente a um cenário de praia 

aconchegante e linda) com massagem (n=24), antes do cateterismo cardíaco. Um grupo de 

comparação correspondente (em relação à idade, sexo, procedimento e estado de internação 

ou ambulatório) foi selecionado retrospectivamente de uma lista de pacientes que receberam 

cateterismo cardíaco durante o mesmo período que o grupo de tratamento, mas não foram 

oferecidos serviços de massagem ou imagens guiadas. Uma escala analógica de 10 pontos foi 

utilizada para avaliar os níveis de ansiedade. A pressão arterial e a frequência cardíaca foram 

aferidas pré e pós-intervenção, nos participantes e no grupo de comparação correspondente. 

Os autores observaram que tanto a massagem como a massagem com imagens guiadas 

evidenciaram reduções significativas na ansiedade autorrelatada, e os pacientes que receberam 

intervenção tiveram pressão arterial e a frequência cardíaca mais baixa versus o grupo de 

comparação (ARMSTRONG et al., 2014). 

Com o objetivo de examinar como a música ambiente afeta o nível de ansiedade-

estado e os sinais vitais em pacientes agendados para cirurgias eletivas, um estudo avaliou 

159 pacientes divididos em grupo de intervenção (n=82) e grupo controle (n=77). Oitenta e 

dois entrevistados foram expostos à música ambiente: destes, 42 foram expostos à música 

clássica e 40, à música New Age. Setenta e sete participantes não foram expostos a nenhuma 

música. Os dados sobre a ansiedade foram coletados antes e depois da intervenção, usando o 

Inventário de Ansiedade Traço-Estado, uma Escala Visual Analógica e aferição dos sinais 
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vitais. Os autores observaram que a exposição à música ambiente foi associada a menores 

níveis de ansiedade-estado e à normalização dos sinais vitais (KIPNIS; TABAK; KOTON, 

2016). 

McClurkin e Smith (2016), em um estudo clínico randomizado, avaliaram 133 

pacientes admitidos para cirurgia para explorar o impacto da música cronometrada e 

autosselecionada como uma intervenção segura e não invasiva na redução da ansiedade pré-

operatória. Os pacientes foram randomizados para o grupo de intervenção de 30 minutos 

(grupo A; n=41) ou 15 minutos (grupo B; n=47) ou o grupo controle (grupo C; n=45). Os 

pacientes dos grupos experimentais selecionaram e ouviram um dos quatro gêneros musicais: 

clássica, jazz, religiosa ou sons da natureza, e o grupo controle recebeu apenas cuidados-

padrão, que não incluíam música. Os dados foram coletados usando o Inventário de 

Ansiedade Traço-Estado e uma Escala Analógica Visual. Os achados do estudo demonstraram 

que a ansiedade-estado foi menor depois que os participantes ouviram 15 ou 30 minutos de 

música, com resultados estatisticamente significativos. 

Ventura, Gomes e Carreira (2012) com o objetivo de investigar se uma intervenção de 

relaxamento com música diminuiria a ansiedade e os níveis de cortisol, em mulheres grávidas 

submetidas a uma situação de estresse (aminiocentese), conduziram um ensaio clínico 

randomizado que distribuiu aleatoriamente as pacientes para três grupos: grupo 1, para ouvir 

música relaxante; grupo 2, ficar sentada lendo revista; grupo 3, ficar sentada na sala de espera. 

As pacientes responderam ao Inventário de Ansiedade Traço e Estado de Spilberger, antes e 

após as intervenções, e forneceram amostras de sangue para o exame do cortisol. Os 

pesquisadores concluíram que a intervenção de relaxamento com música por 30 minutos 

diminuiu os níveis do cortisol plasmático e o autorrelato de ansiedade-estado.  

A ansiedade perioperatória pode causar mudanças cognitivas e comportamentais que 

afetam a eficácia do tratamento. As mudanças nos níveis de cortisol periférico em condições 

de estresse têm implicações importantes no funcionamento das estruturas neurais, incluindo o 

hipocampo (TANG; HÖLZEL; POSNER, 2015). Estudo recente mostrou que um treinamento 

de atenção plena, sob a forma de prática de meditação e relaxamento, modula os níveis de 

cortisol em indivíduos saudáveis, induzindo mudanças no cérebro. Foram avaliados 21 

participantes chineses, divididos em dois grupos: meditação de compaixão baseada na 

consciência (n=10) e relaxamento (respiração diafragmática, relaxamento muscular 

progressivo e imagens relaxantes; n=11). O gerenciamento do estresse e da regulação 

emocional foi avaliado pela Escala de Atenção Cognitiva e Afetiva Revisada e pela análise 

dos níveis de cortisol. As alterações neurais foram analisadas por meio de exames cerebrais 
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(ReHo - regional homogeneity), durante o estado de repouso. Os resultados indicaram que as 

mudanças induzidas pelo treinamento mental (meditação e relaxamento), em níveis de cortisol 

e estado de repouso, foram associadas às regiões cerebrais que são sensíveis ao cortisol, 

particularmente o hipocampo direito e o córtex pré-frontal. Esses achados fornecem a 

primeira evidência de que a experiência comportamental planejada pode moderar a associação 

neural-cortisol (LAU et al., 2015). 

As alterações neuroquímicas induzidas pelas intervenções mente-corpo podem 

produzir um efeito ansiolítico. Uma pesquisa com o objetivo de avaliar a modulação da 

ansiedade perioperatória por uma técnica de intervenção mente-corpo, denominada meditação 

Raja Yoga, avaliou 150 pacientes submetidos à cirurgia eletiva de revascularização 

miocárdica, por meio de um ensaio clínico randomizado. Os pacientes foram distribuídos 

aleatoriamente em grupo Raja Yoga e grupo controle (orientações sobre a cirurgia e 

anestesia). A ansiedade foi medida por meio de uma escala visual analógica antes do início da 

intervenção ou orientação aos pacientes (T1), na manhã do dia da cirurgia (T2), no 2º dia de 

pós-operatório (T3) e no 5º dia de pós-operatório (T4). O nível sérico de cortisol foi medido 

na manhã do dia da cirurgia (T1), no 2º dia pós-operatório (T2) e no 5º dia pós-operatório 

(T3), respectivamente. Verificou-se que o nível de ansiedade dos pacientes antes da cirurgia 

(T1) e no dia da cirurgia (T2) era comparável entre os dois grupos. No entanto, no 2º dia pós-

operatório (T3), os pacientes submetidos ao treinamento de Raja Yoga apresentaram menor 

nível de ansiedade em comparação ao grupo controle e no 5º dia pós-operatório (T4) 

observou-se que a prática de Raja Yoga resultou em declínio significativo dos níveis de 

cortisol sanguíneo e dos níveis de ansiedade (KIRAN et al., 2017).  

As respostas endócrino-metabólicas e imunológicas que se seguem à lesão ou ao 

trauma cirúrgico são mediadores necessários para promover a resposta inflamatória nos locais 

de lesão e infecção, favorecendo a cicatrização apropriada da ferida (OLIVEIRA et al., 2011; 

SOMMER; WHITE, 2010), porém em altas concentrações e por tempo prolongado podem 

causar maior morbidade pós-operatória,  gerando alto impacto na modulação da dor 

(EZHEVSKAYA; MLYAVYKH; ANDERSON, 2013), fato esse evidenciado pelos autores  

Zhang e An (2007), ao observar que certas citocinas pró-inflamatórias, como IL-1β, IL-6, IL-

8 e TNF-α, estão envolvidas no processo da dor patológica.  

No presente estudo, os resultados evidenciaram que o grupo experimental apresentou 

redução dos níveis de cortisol e das citocinas pró-inflamatórias (IL-6, IL-8 e TNF-α) no pós-

operatório imediato. Tal fato corrobora a literatura, ao relatar que a resposta psicológica ao 

relaxamento pode regular o eixo hipotálamo-hipófise-adrenal, resultando em uma redução da 
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ativação do sistema nervoso simpático, aumentando a atividade do sistema nervoso 

parassimpático e restaurando a homeostase no balanço do funcionamento 

simpático/parassimpático, reduzindo assim os efeitos do aumento de atividade da resposta de 

luta ou fuga (CUNHA; CAROMANO, 2003; JACOBS, 2001). 

Um estudo prospectivo, randomizado, foi realizado para comparar dois métodos de 

anestesia/analgesia, com o objetivo de avaliar a eficácia e influência desses métodos 

anestésicos sobre a evolução clínica e a resposta ao estresse, durante cirurgia reconstrutiva de 

coluna. Oitenta e cinco pacientes foram distribuídos aleatoriamente em dois grupos: grupo E 

(n=45) que recebeu anestesia epidural e anestesia endotraqueal com sevoflurano, durante a 

cirurgia, e analgesia peridural contínua com ropivacaína, fentanil e adrenalina, após a cirurgia; 

grupo G (n=40) que recebeu anestesia geral com sevoflurano e fentanil e opioides 

administrados por via sistémica, após a cirurgia. A dor do paciente, náuseas, mobilidade e 

satisfação foram medidas após a cirurgia, e os níveis de cortisol, glicose e interleucinas (IL-

1β, IL-6 e IL-10), durante e após a cirurgia. Os autores concluíram que a anestesia epidural, 

combinada com anestesia geral e analgesia peridural contínua no pós-operatório, produziu 

melhor controle da dor, menos sangramento e menor resposta ao estresse cirúrgico, com 

níveis mais baixos de glicose, cortisol, IL-1β, IL-6 e IL-10 em comparação com a anestesia 

geral combinada com analgesia narcótica, administrada sistemicamente no pós-operatório 

(EZHEVSKAYA; MLYAVYKH; ANDERSON, 2013).  

Há escassez de estudos que avaliam o efeito de terapias complementares sobre as 

respostas endócrino-metabólicas e imunológicas ao trauma cirúrgico por meio de marcadores 

inflamatórios. Entretanto, evidência de que a abordagem medicamentosa atenuou a resposta 

inflamatória e preveniu a dor no pós-operatório foi encontrada por Esme e colaboradores 

(2011), ao avaliarem os níveis séricos de reagentes de fase aguda, como a proteína C reativa 

(PCR) e citocinas (TNF-α e IL-6), em pacientes submetidos à toracotomia para investigar os 

efeitos do anti-inflamatório flurbiprofeno sobre a resposta inflamatória pós-operatória. 

Quarenta pacientes submetidos à toracotomia póstero-lateral foram divididos aleatoriamente 

em dois grupos de 20. O grupo controle recebeu tramadol (4 x 100 mg) por via intravenosa, 

durante quatro dias, e o grupo experimental recebeu tramadol (4 x 100 mg) e flurbiprofeno (2 

x 100 mg). Amostras de sangue foram coletadas antes da cirurgia e às 3 e 96 horas após o 

procedimento cirúrgico. Os escores de dor, mensurados pela escala visual analógica, foram 

registrados diariamente, durante os primeiros quatro dias de pós-operatório. Os autores 

observaram que os níveis de TNF-α não diferiram significativamente entre os grupos no pós-

operatório no quarto dia, no entanto, a IL-6 e a PCR foram menores no grupo experimental, 
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com diferença estatisticamente significativa. Houve menor consumo de analgésico, e os 

escores de dor apresentaram redução estatisticamente significativa no grupo experimental.  

As concentrações de citocinas circulantes são normalmente baixas e por vezes, podem 

ser indetectáveis. Neste estudo não foram detectadas concentrações plasmáticas de IL-1β nos 

pacientes do grupo experimental, e baixas concentrações da mesma nos pacientes do grupo 

controle. Segundo De Oliveira e colaboradores (2014), a produção de citocinas reflete o grau 

de trauma do tecido, de modo que a liberação de citocinas é mais baixa com os procedimentos 

invasivos e menos traumáticos, como por exemplo, na cirurgia laparoscópica. 

Estudo realizado com o objetivo de comparar a resposta sistêmica de marcadores pró-

inflamatórios e as moléculas de adesão nos níveis séricos (ICAM) após cirurgia de 

gastrectomia laparoscópica e gastrectomia convencional, avaliou 35 pacientes, sendo 23 

submetidos à gastrectomia laparoscópica (grupo GL) e 12 à gastrectomia aberta (GA). Os 

autores observaram que a recuperação pós-operatória, incluindo menores escores de dor, 

mensurada pela escala visual analógica após a cirurgia e no primeiro dia de pós-operatório, e 

menor permanência hospitalar, foi melhor no grupo GL. Os níveis de IL-6, IL-8 e ICAM 

foram significativamente menores no grupo GL. Conclui-se que a resposta imune é menor em 

gastrectomia laparoscópica quando comparada com a abordagem tradicional, e essa diferença 

pode ter efeitos sobre a recuperação pós-operatória (WU et al., 2013). 

Há evidências de que, entre todas as citocinas anti-inflamatórias, a IL-10 é uma 

citocina com potentes propriedades anti-inflamatórias (ZHANG; AN, 2007), restringindo a 

resposta imune a agentes patogênicos, prevenindo danos ao hospedeiro e contribuindo para 

melhor recuperação do paciente, ou seja, se a IL-10 não está presente ou funcional, a 

inflamação torna-se possível (ACUNER-OZBABACAN, et al.; 2014). Observou-se neste 

estudo, que houve um aumento nos níveis de IL-10 após a intervenção, porém esse aumento 

não foi estatisticamente significativo. 

Os resultados encontrados neste estudo confirmam a hipótese inicial de que a terapia 

de relaxamento com imagem guiada utilizada como terapia adjuvante ao tratamento médico 

convencional mostrou ser eficaz na redução do desconforto em pacientes submetidos à 

cirurgia bariátrica por videolaparoscopia, propiciando diminuição da dor no pós-operatório 

imediato. Resultados esses similares às evidências recentes disponíveis na literatura. Com o 

objetivo de identificar evidências que suportam ou refutam o uso de terapia com imagens 

guiadas como suplemento à administração de fármacos para dor, em pacientes no pós-

operatório de cirurgias ortopédicas, uma revisão integrativa de literatura, avaliou nove estudos 

e concluiu que a terapia com imagens guiadas deve ser usada como complemento para o 
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tratamento da dor, em pacientes submetidos à cirurgia ortopédica (CARPENTER; HINES; 

LAN, 2016). 

Estudos internacionais apontam que a terapia de relaxamento com imagem guiada tem 

efeitos fisiológicos no sistema imunológico, nos níveis de estresse e no controle da dor pós-

operatória. Com o objetivo de investigar a eficácia da técnica "M" de mão e pé, uma 

massagem realizada nas mãos e nos pés por 18 a 20 minutos, em comparação com imagens 

guiadas e cuidados habituais, na redução da dor e ansiedade, um estudo avaliou 225 pacientes 

submetidos à cirurgia eletiva de substituição total do joelho ou quadril. Os métodos 

empregados para mensuração das intervenções foram: Escala Visual Numérica de Ansiedade, 

Escala Numérica de Avaliação da Dor e Escala de Ansiedade de Hamilton. Os resultados 

evidenciaram que houve redução significativa da ansiedade e da dor, usando-se a técnica "M" 

de mão e pé e imagens guiadas nesses pacientes (FORWARD et al., 2015).  

Charette e colaboradores (2015) avaliaram uma intervenção combinando imagens 

guiadas, relaxamento e educação para diminuir a dor pós-operatória e a ansiedade em 

adolescentes e adultos jovens, entre 11 e 20 anos de idade, submetidos à fusão espinhal para 

escoliose, buscando-se o alívio da intensidade da dor, a redução da ansiedade e a melhora do 

enfrentamento. Foram utilizados Inventário Breve de Dor, Inventário de Ansiedade Traço-

Estado e Inventário de Enfrentamento da Dor Pediátrica para medir a dor, a ansiedade e o 

enfrentamento. Os autores observaram que a adição de um DVD com imagem guiada e 

exercício de relaxamento para uso doméstico foram mais eficazes do que o tratamento-padrão 

sozinho para dor pós-operatória.  

Outro estudo, com o objetivo de investigar a eficácia de uma intervenção de 

relaxamento (exercícios de respiração e imagens guiadas por instrução de áudio, durante 20 

minutos) sobre a dor, o estresse e a ansiedade, avaliou 18 pacientes submetidos à cirurgia total 

de reposição do joelho. Usando uma Escala Numérica de Avaliação da Dor, Escala Numérica 

de Avaliação do Estresse, Escala de Relaxamento Percebido, Escala de Expectativa de 

Autoeficácia e Inventário de Ansiedade Traço-Estado, os autores observaram que os pacientes 

apresentaram menores escores de dor, estresse e ansiedade e maior percepção de relaxamento 

e autoeficácia (LIM; YOBAS; CHEN, 2014). 

Lin (2012) examinou o efeito de uma terapia de relaxamento (respiração profunda, 

imagem guiada e meditação) na redução da ansiedade e da dor, antes e após a artroplastia total 

da articulação do joelho, em 93 pacientes. Foram avaliados os níveis de dor e ansiedade, por 

meio da Escala Visual Analógica e Inventário de Ansiedade Estado-Traço, a pressão arterial 

foi aferida e a frequência cardíaca foi verificada, antes e após a intervenção. Os resultados 
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indicaram que os pacientes apresentaram índices subjetivos significativamente menores de 

ansiedade e dor, bem como menor pressão arterial sistólica, após receberem intervenções de 

relaxamento.  

Com o objetivo de avaliar os efeitos da imagem guiada nos resultados pós-operatórios, 

uma investigação analisou 44 pacientes submetidos a procedimentos cirúrgicos de cabeça e 

pescoço. A ansiedade e a dor foram mensuradas pela Escala de Ansiedade e Informação Pré-

Operatória de Amsterdã e pela Escala Visual Analógica no pré-operatório, na unidade de 

recuperação pós-anestésica e na unidade de procedimento ambulatorial. Os resultados 

evidenciaram que o grupo experimental teve uma diminuição significativa nos níveis de 

ansiedade, entretanto não houve diferença significativa no uso de opioides entre os dois 

grupos. O nível de dor no grupo experimental também foi significativamente mais baixo do 

que no grupo controle às duas horas de pós-operatório. Concluiu-se que terapia com imagens 

guiadas parece promissora nas áreas de diminuição da ansiedade pré-operatória e da dor pós-

operatória (GONZALES et al., 2010). 

Huth e colaboradores (2009) avaliaram a eficácia de um CD com imagens guiadas na 

redução da dor pós-operatória e no aumento do relaxamento em 17crianças submetidas à 

cirurgia. O relaxamento foi avaliado usando uma escala de Likert de 5 pontos e a dor foi 

avaliada utilizando-se uma versão modificada da Escala de Oucher. Os resultados 

evidenciaram que os participantes apresentaram escores de dor diminuídos após a 

intervenção, com diferença estatisticamente significativa. 

Em contrapartida, outros estudos utilizaram a imagem guiada como intervenção para 

reduzir a ansiedade e a dor e apresentaram resultados satisfatórios, porém, sem significância 

estatística. Thomas e Sethares (2010) avaliaram o efeito da imagem guiada como uma 

intervenção para reduzir a dor e a ansiedade em 121 pacientes submetidos à artroplastia total 

articular. Os grupos controle e experimental tiveram seus níveis de dor e ansiedade 

autorrelatados nos dias 1, 2 e 3 de pós-operatório, usando-se a Escala Numérica de Dor e o 

Inventário de Ansiedade de Beck. Observou-se que não houve diferença significativa nos 

níveis de dor e ansiedade entre os grupos. Entretanto, o grupo experimental teve menores 

níveis de ansiedade e de dor, em todos os tempos. 

Um estudo com o objetivo de testar a efetividade de imagens guiadas e relaxamento no 

alívio da dor pós-operatória, avaliou 60 crianças internadas (idade entre 8 e 12 anos), 

submetidas à cirurgia. A intensidade da dor foi avaliada usando uma Escala Analógica Visual. 

Observou-se que as crianças que ouviram o CD com imagens guiadas tiveram menos dor do 

que as crianças que receberam cuidados-padrão imediatamente após o momento da 
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intervenção, mas não tiveram menos dor uma hora após a intervenção, evidenciando que o 

CD não teve o efeito esperado: diminuir a dor 1 hora após a intervenção (PÖLKKI et al., 

2008). 

É importante ressaltar que a dor é uma medida subjetiva e que, especificamente em 

situações cirúrgicas, outros fatores, como ansiedade, tensão, angústia, medo, percepção 

aumentada de dor aguda e autoeficácia reduzida na cura interferem no nível de dor 

(HANSEN, 2015; WILLIAMS; DAVIES; GRIFFITHS, 2009). Além disso, por razões éticas, 

o pesquisador não pode impedir a administração de drogas anti-inflamatórias e/ou opioides 

para melhor avaliação da dor, ao aplicar as terapias complementares (HANSEN, 2015). 

A comunidade científica, com escassez de estudos em uma ampla gama de 

especialidades médicas e de saúde, ainda subestima os benefícios reconhecidos da terapia com 

imagem guiada como uma abordagem complementar à analgesia com drogas para o controle 

da dor pós-operatória. Boezaart, Munro e Tighe (2013) discutiram, em uma revisão de 

literatura, a prática médica em resposta à dor aguda e reconheceram que os profissionais de 

saúde devem ver a dor aguda como um processo de doença e também minimizar o uso de 

opioides por meio do uso de estratégias alternativas de manejo da dor.  

Questiona-se o motivo pelo qual os profissionais de saúde não utilizam intervenções 

não farmacológicas para dor, uma vez que são geralmente de baixo custo, fácil de aplicar e 

livres de efeitos adversos (TRACY, 2010). Por conseguinte, é destacada a importância de uma 

equipe treinada, capaz de prevenir e reconhecer os sinais de dor precocemente e que 

compreenda os benefícios de medidas não farmacológicas para dor aguda, seus mecanismos 

de ação e como implementar essas práticas efetivamente (POLOMANO et al., 2017). 

A utilização de resultados de pesquisa na prática clínica é uma das ações mais eficazes 

para evitar ou minimizar complicações no período perioperatório. O enfermeiro possui 

respaldo legal do Conselho Federal de Enfermagem (COFEn) para assumir com segurança 

algumas práticas integrativas e complementares, associadas às medicinas convencionais, 

como componentes do cuidado. Para atuar nesta área cabe a esse profissional adquirir 

capacitação para implementar estas práticas, conforme a lei preconiza (CONSELHO 

FEDERAL DE ENFERMAGEM, 1997). As técnicas de relaxamento e imagem guiada, como 

estratégia na intervenção de enfermagem, enquadram-se dentro dessas práticas e contribuem 

para ampliar o campo de atuação do enfermeiro para uma assistência de qualidade, 

promovendo uma forma mais efetiva de enfrentar as situações estressantes, para trazer 

conforto e bem-estar ao paciente, no período perioperatório (PENNAFORT, 2012).  
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Pode-se considerar como limitação do estudo as perdas de pacientes após a 

randomização. Foram oito no grupo experimental e oito no grupo controle. Essas perdas 

ocorreram porque dez pacientes desistiram da cirurgia, uma não pode ser submetida à cirurgia 

por problemas psicológicos, três fizeram cirurgias abertas e duas pacientes ainda não foram 

operadas devido a problemas na instituição-sede do estudo, o que ocasionou uma amostra 

reduzida. 
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Este estudo permitiu concluir que a intervenção investigada mostrou-se eficaz, 

evidenciando diferenças estatisticamente significativas entre os grupos nos níveis de 

ansiedade-estado e na concentração do cortisol sanguíneo no período pré-operatório imediato 

e, nos escores de intensidade de dor e na concentração do cortisol sanguíneo no pós-

operatório imediato. 

A hipótese de que a intervenção terapia de relaxamento com imagem guiada reduziria 

os escores de ansiedade-estado e os níveis de cortisol no pré-operatório imediato e, usada 

como adjuvante à analgesia pós-operatória adotada, proporcionaria melhor controle da dor e 

diminuição dos níveis de cortisol no período pós-operatório imediato, em pacientes 

submetidos à cirurgia bariátrica por videolaparoscopia, foi confirmada. Quanto às citocinas, 

houve aumento da citocina anti-inflamatória (IL-10) e redução das citocinas pró-inflamatórias 

(IL-6, IL-8 e TNF-α) liberadas em resposta ao estresse cirúrgico, entretanto, sem significância 

estatística.  

O presente estudo contribuiu com evidências importantes, relacionadas ao efeito da 

terapia de relaxamento com imagem guiada, em pacientes submetidos à cirurgia de grande 

porte por videolaparoscopia. No entanto, para a generalização destes resultados, há 

necessidade de pesquisas futuras, que avaliem o efeito dessa intervenção sobre as respostas 

endócrino-metabólicas e imunológicas ao trauma cirúrgico, por meio da análise de 

marcadores inflamatórios. 
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APÊNDICE I – INTERVENÇÃO  

TERAPIA DE RELAXAMENTO COM IMAGEM GUIADA 

 

Inicia-se com uma música suave de fundo e sons da natureza (mar e gaivotas). Em 

seguida a voz da terapeuta: 

— Posicione-se em uma posição bem confortável. 

— Procure respirar suavemente, de forma regular e profunda... Feche os olhos suavemente... 

— Concentre-se na sua respiração... Sinta que a sua respiração é suave, regular e profunda... 

— A cada respiração deixe-se ir mais fundo... Mais e mais fundo, entrando num estado de 

relaxamento e tranquilidade... 

— Relaxe e sinta a paz dentro de si... Liberte a sua mente de todos os pensamentos negativos 

que perturbam a sua tranquilidade... 

— Enquanto respira profundamente, relaxe todos os seus músculos da face... Da boca... Os 

músculos do pescoço... Dos ombros... Relaxando completamente os músculos das costas... 

Dos braços... Os músculos da barriga, para que sua respiração fique mais profunda, regular, 

relaxada e serena... 

— Por fim, relaxe os músculos das pernas, relaxando completamente todo o seu corpo... 

Sentindo-se leve, num estado de serenidade e paz... 

(música – 3 minutos) 

— Agora imagine-se à beira-mar... Numa praia onde você caminha descalço na areia macia... 

O sol brilha e aquece agradavelmente o seu corpo... 

— Sinta a brisa suave que lhe acaricia o rosto... No ar um cheiro agradável de mato misturado 

com maresia... No céu, poucas nuvens brancas e um bando de gaivotas voando preguiçosas, 

suavemente contra o vento brando... 

— Continue a caminhar, desfrutando a carícia da brisa perfumada no corpo e a areia morna 

sob seus pés... Perceba como e agradável ouvir o som das ondas... 

(deixar a música sobressair por uns 3 minuto) 

— Agora deite-se na areia morna e macia... Relaxe... Deixe a sua vista se perder sobre as 

ondas... Ouça o barulho do mar... Vá observando as ondas... Tudo está tão agradável... Tão 

tranquilo... 

(música – 3 minutos) 

— Sinta como você está relaxado... Todos os seus músculos estão descontraídos... Aproveite 

o momento... Esta calma... Este sossego... Sinta-se em Paz... Leve... Todas as suas 



Apêndices  |  106 

 

preocupações e angústias desapareceram... A ansiedade... As tensões... Os medos... As dores... 

Tudo fica para trás... Apenas relaxe e descanse... 

(música – 3 minutos) 

— Agora, vá abrindo os olhos bem devagar... Deixe-se ficar confortável... E perceba como 

você está se sentindo bem. 

(duração total: 20 minutos) 
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APÊNDICE II – INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 
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ANEXO I – CONSORT CHEKLIST 
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ANEXO II – INVENTÁRIO DE ANSIEDADE TRAÇO-ESTADO (IDATE) 

INVENTÁRIO DE ANSIEDADE TRAÇO-ESTADO (IDATE) (BIAGGIO; NATALICIO; SPIELBERGER, 1979) 

Instruções: abaixo há dois questionários para você responder. Trata-se de algumas afirmações que 

têm sido usadas para descrever sentimentos pessoais. Não há respostas certas ou erradas.  

PARTE 1 – IDATE ESTADO 

Leia cada pergunta e faça um círculo ao redor do número à direita da afirmação que melhor indicar 

como você se sente agora, neste momento. 

_____________________________________________________________________________ 

AVALIAÇÃO: 

Absolutamente não = 1         Um pouco = 2         Bastante = 3          Muitíssimo = 4 

_____________________________________________________________________________ 

1. Sinto-me calmo .......................................................................................... 1   2   3   4 

2. Sinto-me seguro ......................................................................................... 1   2   3   4 

3. Estou tenso ................................................................................................ 1   2   3   4 

4. Estou arrependido ...................................................................................... 1   2   3   4 

5. Sinto-me à vontade .................................................................................... 1   2   3   4 

6. Sinto-me perturbado .................................................................................. 1   2   3   4 

7. Estou preocupado com possíveis infortúnios ............................................ 1   2   3   4 

8. Sinto-me descansado ................................................................................ 1   2   3   4 

9. Sinto-me ansioso ....................................................................................... 1   2   3   4 

10. Sinto-me “em casa” .................................................................................. 1   2   3   4 

11. Sinto-me confiante ................................................................................... 1   2   3   4 

12. Sinto-me nervoso ..................................................................................... 1   2   3   4 

13. Estou agitado ........................................................................................... 1   2   3   4 

14. Sinto-me uma pilha de nervos ................................................................ 1   2   3   4 

15. Estou descontraído .................................................................................. 1   2   3   4 

16. Sinto-me satisfeito ................................................................................... 1   2   3   4 

17. Estou preocupado .................................................................................... 1   2   3   4 

18. Sinto-me confuso ..................................................................................... 1   2   3   4 

19. Sinto-me alegre ........................................................................................ 1   2   3   4 

20. Sinto-me bem ........................................................................................... 1   2   3   4 
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PARTE 2 – IDATE TRAÇO 

Leia cada pergunta e faça um círculo ao redor do número à direita da afirmação que melhor indicar 

como você geralmente se sente. 

_____________________________________________________________________________ 

AVALIAÇÃO: 

Quase nunca = 1                       Às vezes = 2 

Frequentemente = 3                  Quase sempre = 4 

_____________________________________________________________________________ 

1. Sinto-me bem ............................................................................................. 1   2   3   4 

2. Canso-me facilmente ................................................................................. 1   2   3   4 

3. Tenho vontade de chorar ........................................................................... 1   2   3   4 

4. Gostaria de ser tão feliz quanto os outros parecem ser ............................. 1   2   3   4 

5. Perco oportunidades porque não consigo tomar decisões rapidamente ... 1   2   3   4 

6. Sinto-me descansado ................................................................................ 1   2   3   4 

7. Sou calmo, ponderado e senhor de mim mesmo ...................................... 1   2   3   4 

8. Sinto que as dificuldades estão se acumulando de tal forma que não as 

consigo resolver .......................................................................................... 

 

1   2   3   4 

9. Preocupo-me demais com as coisas sem importância ............................... 1   2   3   4 

10. Sou feliz ................................................................................................... 1   2   3   4 

11. Deixo-me afetar muito pelas coisas ......................................................... 1   2   3   4 

12. Não tenho muita confiança em mim mesmo ............................................ 1   2   3   4 

13. Sinto-me seguro ....................................................................................... 1   2   3   4 

14. Evito ter que enfrentar crises ou problemas ............................................. 1   2   3   4 

15. Sinto-me deprimido .................................................................................. 1   2   3   4 

16. Estou satisfeito ......................................................................................... 1   2   3   4 

17. Ideias sem importância me entram na cabeça e ficam me preocupando 1   2   3   4 

18. Levo os desapontamentos tão a sério que não consigo tirá-los da cabeça 

..................................................................................................................... 

 

1   2   3   4 

19. Sou uma pessoa estável ........................................................................... 1   2   3   4 

20. Fico tenso e perturbado quando penso em meus problemas no momento 

..................................................................................................................... 

 

1   2   3   4 
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ANEXO III – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
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ANEXO V – PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 
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ANEXO VI – REGISTRO DO ESTUDO 

 




