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Almeida EA. Terapias complementares no controle da dor e ansiedade de pessoas 

que sofreram queimaduras: revisão sistemática [Dissertação]. Guarulhos (SP): 

Universidade Univeritas Guarulhos (UNG), 2021. 

 

RESUMO 

 

Introdução: Queimaduras são lesões teciduais provocadas por diferentes agentes 

podendo resultar em lesões superficiais ou profundas. Pessoas que sofreram algum 

tipo de queimadura apresentam intensa dor e um grande impacto emocional, como a 

ansiedade, sendo estes, alguns dos fatores que podem interferir em sua recuperação. 

As terapias complementares podem ser indicadas no tratamento das queimaduras de 

forma alternativa com vistas a controlar os sintomas físicos e emocionais, como a dor 

e a ansiedade. Objetivos: Analisar as evidências sobre os efeitos das terapias 

complementares no controle dor e ansiedade de pessoas que sofreram queimaduras. 

Método: Revisão sistemática de ensaios clínicos randomizados. As etapas 

percorridas foram de acordo com os passos recomendados pela Cochrane e escrita 

de acordo com o check- list da Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and 

Meta-Analyses. A busca dos estudos para a presente revisão foi realizada nas 

seguintes bases de dados: EMBASE, PUBMED, Literatura Latino-Americana e do 

Caribe em Ciências da Saúde (Lilacs) e Cochrane Library no período até novembro 

de 2020 utilizando os descritores em saúde: Terapias Complementares, 

Queimaduras, Dor, Ansiedade, Revisão Sistemática.  O risco de viés foi avaliado por 

meio da ferramenta da Cochrane®. Resultados: Foram encontrados 335 e destes 

incluímos 13 ensaios clínicos randomizados de acordo com os critérios de inclusão e 

exclusão com uma amostra total de 1.082 pessoas, sendo 849 com adultos, 189 com 

adolescentes e adultos, 14 com adolescentes e crianças e 30 somente com crianças. 

Cinco estudos utilizaram musicoterapia, dois hipnose, dois aromaterapia, um 

combinação de massagem e música, um relaxamento da mandíbula, um toque 

terapêutico e um de distração. As análises em sua maioria, revelou que as terapias 

apresentaram redução estatisticamente significante na intensidade da dor e 

ansiedade. Sete estudos apresentaram alto risco de viés em pelo menos um item 

avaliado. Conclusões: As terapias complementares podem trazer benefícios 

associados ao tratamento convencional no controle da dor e ansiedade de pessoas 

que sofreram queimaduras. Os achados desta revisão demonstram que para o alívio 

da dor e ansiedade uma das terapias mais utilizadas é a musicoterapia seguida da 



 
 

hipnose e aromaterapia. Além disso, ressalta-se a importância de desenvolver mais 

estudos com terapias complementares com crianças e adolescentes. Estudos com o 

objetivo de testar terapias complementares em crianças ainda são necessários.  

Descritores: Terapias Complementares. Queimaduras. Dor. Ansiedade. Revisão 

Sistemática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Almeida EA. Complementary therapies to control pain and anxiety in people who have 
suffered burns: a systematic review [Dissertation]. Guarulhos (SP): Guarulhos 
University (UNG), 2021. 

ABSTRACT 

 

Introduction: Burns are tissue injuries caused by different agents and can result in 

superficial or deep injuries. People who have suffered some type of burn have intense 

pain and a great emotional impact, such as anxiety, which are some of the factors that 

can interfere with their recovery. Complementary therapies can be indicated in the 

treatment of burns in an alternative way to control physical and emotional symptoms, 

such as pain and anxiety. Objectives: To analyze the evidence of the effects of 

complementary therapies to control pain and anxiety in people who have suffered 

burns. Method: Systematic review of randomized controlled trials. The steps followed 

were following the steps recommended by Cochrane and written according to the 

checklist Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyzes. The 

search for studies for this review was carried out in the following databases: EMBASE, 

PUBMED, Latin American and Caribbean Literature in Health Sciences (Lilacs), and 

Cochrane Library in the period up to November 2020 using the health descriptors: 

Complementary Therapies, Burns, Pain, Anxiety, Systematic Review. The risk of bias 

was assessed using the Cochrane® tool. Results: 13 randomized clinical trials were 

selected according to the inclusion and exclusion criteria with a total sample of 1,082 

people, 849 with adults, 189 with adolescents and adults, 14 with adolescents and 

children, and 30 with children only. Five studies used music therapy, two hypnosis, two 

aromatherapy, one combining massage and music, a relaxing jaw, one with 

therapeutic touch, and one with distraction. Most of the analyzes revealed that the 

therapies presented a statistically significant reduction in the intensity of pain and 

anxiety. Seven studies showed a high risk of bias in at least one item assessed. 

Conclusions: Complementary therapies can bring benefits associated with 

conventional treatment to control pain and anxiety in people who have suffered burns. 

The findings of this review demonstrate that for the relief of pain and anxiety one of the 

most used therapies is music therapy followed by hypnosis and aromatherapy. Also, 

the importance of developing further studies with complementary therapies with 

children and adolescents is emphasized. Studies to test complementary therapies in 

children are still needed.  

Descriptors: Complementary Therapies. Burns. Pain. Anxiety. Systematic Review. 

 



 
 

Almeida EA. Terapias complementarias para controlar el dolor y la ansiedad de 
personas que han sufrido quemaduras: una revisión sistemática [Disertación]. 
Guarulhos (SP): Universidad de Guarulhos (UNG), 2021. 

 

RESUMÉN 

 

Introducción: Las quemaduras son lesiones tisulares causadas por diferentes 

agentes y pueden resultar en lesiones superficiales o profundas. Las personas que 

han sufrido algún tipo de quemadura tienen un dolor intenso y un gran impacto 

emocional, como la ansiedad, que son algunos de los factores que pueden interferir 

en su recuperación. Las terapias complementarias pueden estar indicadas en el 

tratamiento de quemaduras de forma alternativa con el fin de controlar síntomas 

físicos y emocionales, como el dolor y la ansiedad. Objetivos: Analizar la evidencia 

sobre los efectos de las terapias complementarias para controlar el dolor y la ansiedad 

en personas que han sufrido quemaduras. Método: revisión sistemática de ensayos 

controlados aleatorios. Los pasos seguidos fueron de acuerdo con los pasos 

recomendados por Cochrane y escrito de acuerdo con el check-list Preferred 

Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyzes. La búsqueda de estudios 

para esta revisión se realizó en las siguientes bases de datos: EMBASE, PUBMED, 

Literatura Latinoamericana y del Caribe en Ciencias de la Salud (Lilacs) y Cochrane 

Library en el período hasta noviembre de 2020 utilizando los descriptores de salud: 

Terapias complementarias, Quemaduras, Dolor, Ansiedad, Revisión sistemática. El 

riesgo de sesgo se evaluó mediante la herramienta Cochrane®. Resultados: Se 

seleccionaron 13 ensayos clínicos aleatorizados según los criterios de inclusión y 

exclusión con una muestra total de 1.082 personas, 849 con adultos, 189 con 

adolescentes y adultos, 14 con adolescentes y niños y 30 con niños solamente. Cinco 

estudios utilizaron musicoterapia, dos hipnosis, dos aromaterapia, uno que combina 

masaje y música, una mandíbula relajante, uno con toque terapéutico y otro con 

distracción. La mayoría de los análisis revelaron que las terapias presentadas una 

reducción estadísticamente significativa en la intensidad del dolor y la ansiedad. Siete 

estudios mostraron un alto riesgo de sesgo en al menos un elemento evaluado. 

Conclusiones: Las terapias complementarias pueden traer beneficios asociados al 

tratamiento convencional para controlar el dolor y la ansiedad en personas que han 

sufrido quemaduras. Los resultados de esta revisión demuestran que para el alivio del 

dolor y la ansiedad una de las terapias más utilizadas es la musicoterapia seguida de 



 
 

hipnosis y aromaterapia. Además, se destaca la importancia de desarrollar más 

estudios con terapias complementarias con niños y adolescentes. Aún se necesitan 

estudios con el objetivo de probar terapias complementarias en niños.  

Descriptores: Terapias Complementarias. Quemaduras. Dolor. Ansiedad. Revisión 

Sistemática. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

 

1.1 Queimaduras 

 

A queimadura causada pelo calor ou pela radiação, eletricidade, fricção ou pelo 

contato com produtos químicos, ocasiona uma lesão na pele ou em outro tecido 

orgânico1.  No Brasil e em outros países as queimaduras são apontadas como grave 

problema de saúde pública. Estima-se que ocorram aproximadamente 265.000 mortes 

por queimaduras anualmente, sendo a maioria delas em países em desenvolvimento 

ou subdesenvolvidos2. Os fatores que contribuem para a ocorrência de queimadura 

acidental são moradias precárias, baixa escolaridade, habitações superlotadas, além 

da carência de campanhas de educação pública.  

Nos Estados Unidos, a queimadura é considerada a quarta maior causa de 

morte por trauma, cerca de 1,25 milhão de pessoas sofrem algum tipo de queimadura 

por ano e a quinta causa de morte acidental no mundo, de acordo com os dados da 

Organização Mundial da Saúde (OMS)3. Os custos para o tratamento das 

queimaduras são abusivos, nos Estados Unidos os custos anuais para o sistema de 

saúde são de aproximadamente US$ 486.0002. 

No Brasil, estima-se que ocorra em torno de 1.000.000 acidentes que levam a 

queimaduras por ano. Os números de casos que necessitam de hospitalização é cerca 

de 100.000 pacientes e, destes, aproximadamente 2.500 vão a óbito4.  

Os homens adultos são os mais acometidos por acidentes com queimaduras, 

sendo o local da ocorrência da maioria dos casos o próprio ambiente de trabalho e o 

agente causador o choque elétrico, bem diferente das pessoas que sofreram 

queimaduras do sexo feminino, nas quais a maioria dos acidentes acontece em 

domicílio e é causada por produtos inflamáveis e quanto à SCQ, os indivíduos foram 

classificados como médio e grande queimado5. Outro estudo mostrou a 

predominância do sexo masculino e o baixo nível de escolaridade das pessoas 

acometidas de lesão por queimadura. Analisado o agente causador das queimaduras, 

foi verificado que 90% dos pacientes foram lesionados por agente térmico, sendo 55% 

por lesão de 2° grau profundo6. 

A gravidade da queimadura está diretamente relacionada com a sua extensão, 

a idade (idosos e crianças), a presença de lesão inalatória, o politrauma e as doenças 
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prévias associadas, o trauma elétrico e a localização da lesão gerada no organismo7.  

De acordo com a profundidade, as queimaduras são classificadas em primeiro, 

segundo, terceiro e quarto grau. Classifica-se como uma queimadura de primeiro grau 

quando atinge apenas a epiderme, apresenta eritema e alterações microscópicas 

menores. Quando envolve totalmente a epiderme e atingem parcialmente a derme, 

provocando a formação de bolhas são classificadas como segundo grau. As 

queimaduras de terceiro grau ou de espessura integral ocorrem quando todos os 

elementos epiteliais são destruídos. Estas lesões são graves pela maior profundidade, 

e geralmente são indolores, e não há qualquer potencial para reepitelização, 

requerendo a enxertia. As queimaduras de quarto grau são aquelas mais graves que 

acometem além  de todas as camadas da pele, também o tecido adiposo 

subjacente, os músculos, os ossos e até mesmo órgãos internos. Nesse tipo de 

queimadura ocorre a carbonização8,9. 

A regra dos nove, criada por Wallace e Pulaski, que avalia quanto à extensão 

da queimadura, a Superfície Corporal Queimada (SCQ), se pontuam até nove pontos, 

associada a cada região do corpo, frequentemente usada nas salas de emergência 

para avaliar o adulto10,7.  Outra classificação utilizada é o esquema de Lund-Browder, 

de maior precisão, leva em consideração as proporções do corpo em relação à idade 

e a um valor pré-estabelecido. Nesse caso, considera-se a superfície corporal da 

criança semelhante à do adulto, a partir da puberdade11,12.   

Ao sofrer uma queimadura, a pessoa passará por três fases que podem estar 

relacionadas tanto com a recuperação física como com a psicológica. A primeira fase 

chamada de ressuscitação hemodinâmica ou estabilização, inicia-se no momento da 

queimadura perdurando até 72 horas a sua ocorrência, constituiu-se um momento 

difícil envolvendo preocupação com a sobrevivência, procura-se a estabilização dos 

parâmetros dos sinais vitais (sistema hemodinâmico); a segunda fase chamada de 

aguda de reabilitação envolve a realização de procedimentos bastante dolorosos e 

que, frequentemente, começam a gerar expectativas, em relação aos seus resultados; 

e a terceira fase de reabilitação ou longa duração, começa quando a pessoa está para 

ter alta hospitalar, ocorre a busca de reajuste às rotinas diárias e os cuidados 

necessários para sua plena recuperação13. 

Avanços nos métodos de avaliação da SCQ pavimentou caminho para 

reanimação mais precisa com fluidos, minimizando os efeitos do choque e evitando 

sobrecarga de fluido. A introdução de cuidados metabólicos, suporte nutricional e 
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cuidados com lesões inalatórias melhorou ainda mais a evolução dos pacientes 

queimados. O uso de antibióticos sistêmicos e a terapia tópica de prata reduziu muito 

a mortalidade relacionada à sepse, este junto com o advento de técnicas cirúrgicas, a 

classificação da profundidade da queimadura e o enxerto de pele que permitiram a 

excisão e a cobertura da queimadura resultou em taxas de sobrevivência muito 

melhoradas14. 

Melhorias na tecnologia e avanços na compreensão da cicatrização de feridas 

impulsionaram o desenvolvimento de novos curativos. A seleção do curativo deve ser 

baseada em seus efeitos na cicatrização, mas a facilidade de aplicação e a remoção, 

os requisitos de troca do curativo, o custo e o conforto do paciente também devem ser 

considerados15. 

Para a pessoa que sofreu queimaduras e necessita de internação hospitalar, 

essa é uma fase complicada, pois será atingido por uma variedade de estressores 

físicos tais como acidose, perda de fluidos, alterações no equilíbrio endócrino, 

potencial para infecção, dor, além dos estressores psicológicos decorrentes de 

situações como separação da família, afastamento do trabalho, alterações corporais, 

despersonalização, dependência de cuidados, perda da autonomia e tensão 

constante16. 

Assim, as sequelas da queimadura afetam a aparência e a função de partes do 

corpo dos indivíduos, e essa súbita alteração na aparência é um dos principais 

desafios para as pessoas que sofreram queimaduras17.  O impacto das alterações na 

aparência e na função de partes do corpo causadas pelas queimaduras podem 

acarretar problemas psicossociais como alterações no comportamento18, 

depressão19,20, alterações na autoestima21, na qualidade de vida22,23 e na imagem 

corporal24.  

 

1.2 Tratamento para controle da dor e ansiedade em pessoas que sofreram 

queimaduras 

 

A dor é definida como uma experiência sensitiva e emocional desagradável 

associada, ou semelhante àquela associada, a uma lesão tecidual real ou potencial25, 

e em pessoas que sofreram queimaduras é considerada um dos aspectos importantes 

no tratamento, visto que acompanha os cuidados indispensáveis e necessários às 

feridas, trazendo, consequentemente, a ansiedade. Durante o tratamento da pessoa 
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que sofreu queimadura, a dor muda de intensidade, sendo que alcança um grau mais 

elevado nas primeiras semanas após o acidente, o que incide principalmente durante 

a limpeza da ferida, desbridamento e fisioterapia que são essenciais e, por essa razão, 

realizados com frequência. Além disso, há ainda fatores que concorrem para o 

desconforto como o prurido e a parestesia relacionado à cicatrização tecidual e o 

estiramento pela retração da pele e das articulações. Com o passar do tempo, quando 

a pele inicia o processo de cicatrização e com a aplicação de enxertos, a intensidade 

da dor vai diminuindo26.  

A dor da queimadura é um dos problemas mais difíceis para as pessoas que 

sofreram queimaduras27. No além da dor e da exposição repetida a medidas 

terapêuticas dolorosas, um tipo de previsão e de antecipação de ansiedade se 

desenvolve nessas pessoas, a ansiedade antecipatória.  

A ansiedade caracteriza-se por uma ameaça interna desconhecida, que 

envolve sentimentos de apreensão, alerta, tensão e desconforto perante a 

antecipação de um evento que ainda não ocorreu, sendo por vezes acompanhada por 

sintomas autonômicos, como palpitações e inquietação28. Pessoas com transtorno de 

ansiedade também apresentam fortes sintomas físicos, como batimento cardíaco 

acelerado, pressão arterial elevada e náuseas. Embora reconheça que seu medo é 

excessivo e irracional, pessoas com transtorno de ansiedade social costumam se 

sentir impotentes contra a ansiedade29. Em graus moderados, a ansiedade é útil para 

o indivíduo, uma vez que funciona como um alerta interno que avisa sobre um perigo 

potencial, tragédia ou resultados indesejáveis. No entanto, a ansiedade também pode 

ser considerada patológica quando é inadequada à situação.  

A ansiedade antecipatória é um estado psicológico e fisiológico associado à 

antecipação de estímulos ameaçadores30,31. A antecipação exagerada de eventos ou 

situações aversivas é relatada em vários transtornos de ansiedade e essa ansiedade 

antecipatória é uma combinação complexa de estado cognitivo orientado para o 

futuro, afeto negativo e excitação autonômica que pode levar a sofrimento individual 

grave e prejuízo em pacientes com transtornos de ansiedade30. 

Existe uma relação direta entre a dor e a ansiedade, é como um círculo vicioso: 

a dor causa ansiedade e o aumento do nível de ansiedade pode causar maior 

percepção da dor, tornando-se difícil de suportar a dor32,33. Quando um paciente 

queimado é submetido a um procedimento doloroso, a ansiedade antecipatória 

exacerba ainda mais sua dor34. Os estudos mostram que existe um alto nível de 
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ansiedade em pessoas em tratamento por queimaduras ao antecipar procedimentos 

dolorosos como a troca de curativos35,36. A ansiedade antecipatória do paciente 

queimado relacionada a um procedimento invasivo pode exacerbar a dor34 e provocar 

mais ansiedade e angústia 37. 

A dor e a ansiedade podem ser consideradas como complicações e são 

sentimentos que têm um relacionamento direto em pessoas que sofreram 

queimaduras. O transtorno de ansiedade frequentemente vivenciado pela pessoa que 

sofreu queimadura torna seu tratamento uma tarefa estressante tanto para a pessoa 

quanto para a equipe de saúde que o trata, de modo que questões psicológicas e 

sociais se tornem parte integrante do tratamento a partir do momento da lesão, até a 

recuperação e a reabilitação total do indivíduo38.  

Dentre os fármacos mais utilizados, os opióides assumem o papel principal na 

terapia da dor em pessoas que sofreram queimaduras. A variedade de opções 

disponíveis no mercado permite boa maleabilidade quanto à potência, forma de 

administração e duração de ação adequada a cada indivíduo. Seus efeitos adversos 

são bem conhecidos e os que mais se destacam são o prurido, a depressão 

respiratória e a náusea39. Tendo em vista o conhecimento de que os distúrbios de 

ansiedade podem exacerbar as queixas álgicas, o uso de ansiolíticos associados a 

medicamentos analgésicos é a prática mais comum em muitos centros de 

tratamento40. 

Uma pesquisa realizada em 188 centros de atendimentos a queimaduras na 

Europa, 63% dos centros de queimados europeus relataram o uso de procedimentos 

operacionais padrão para sedação e analgesia. Os opioides são os analgésicos de 

escolha para aproximadamente dois terços dos pacientes. Para procedimentos 

dolorosos como, por exemplo, a troca de curativos, é utilizada uma grande variedade 

de combinações diferentes de analgésicos e sedativos. Em metade das unidades de 

terapia intensiva que foram incluídas neste estudo foram utilizados agentes 

bloqueadores neuromusculares e técnicas não farmacológicas de suporte. Dois terços 

dos centros de atendimentos a queimaduras na Europa percebem a necessidade de 

mudanças em seus conceitos de analgesia e sedação41.  

As terapias farmacológicas são as principais indicações para controle da dor e 

ansiedade em pessoas que sofreram queimaduras reforçando o uso da medicina 

tradicional em detrimento da medicina complementar. No entanto, as terapias 

complementares ou não-farmacológicas também têm sido indicadas no tratamento 
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das queimaduras42,43. Em relação ao uso das terapias complementares, foram 

identificadas na literatura revisões sistemáticas sobre terapias não-farmacológicas 

para controle da dor de pessoas que sofreram queimaduras. Nessas revisões 

sistemáticas, foram identificadas que as técnicas de relaxamento com música, 

hipnose, acupuntura auricular, massagem terapêutica e a realidade virtual 

apresentaram um efeito positivo no controle da dor e da ansiedade da pessoa42-48. 

A hipnose é um tratamento realizado pela combinação de relaxamento e 

distração designados a reduzir tais sofrimentos durante o tratamento de feridas por 

queimaduras conduzindo as expectativas do paciente com sugestões de resultados 

positivos44. Além da hipnose44, outras revisões sistemáticas foram publicadas sobre 

aromaterapia45, musicoterapia46 e realidade virtual47 as quais também são terapias 

complementares que são indicadas a nível terapêutico com o intuito de melhorar 

diferentes componentes da dor em pacientes que sofreram queimaduras. 

Uma revisão sistemática avaliou o efeito da musicoterapia durante os 

procedimentos em pessoas que sofreram queimaduras. Os resultados indicaram que 

as intervenções musicais reduziram acentuadamente a dor e a ansiedade nos 

indivíduos em comparação às intervenções não musicais, indicando que a intervenção 

musical tem um efeito positivo no tratamento em pessoas que sofreram 

queimaduras46. 

Outro estudo de revisão sistemática sobre o uso de realidade virtual em 

pessoas que sofreram queimaduras, demonstrou a associação desta tecnologia com 

o aumento do prazer e a redução da dor, ansiedade e estresse durante as trocas de 

curativos, como também, durante a reabilitação física e fisioterapia47.  

 

1.3 Terapias complementares 
 

As terapias complementares se referem a um conjunto de práticas de cuidados 

de saúde que não fazem parte do próprio país (medicina tradicional ou convencional) 

e não estão totalmente integrados no sistema de saúde dominante. As terapias 

complementares são usadas de forma intercambiável com as terapias tradicionais, 

sendo utilizadas na maioria dos países e a sua aceitação está aumentando 

rapidamente em outros países48. Por fim, a OMS designa o termo Medicina Tradicional 

e Complementar (MTC) a um conjunto de produtos e práticas da medicina tradicional 
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(convencional) aplicados em conjunto com a medicina complementar, as terapias 

complementares48.    

Em 2014, a OMS publicou o documento WHO Traditional Medicine Strategy 

com o objetivo de aprofundar sobre a temática apresentada no documento publicado 

anteriormente em 200248,49. O objetivo do documento é desenvolver estratégias e 

apontar caminhos para a MTC. O propósito é ajudar as autoridades de saúde a 

encontrar soluções que possam ampliar a visão e melhorar a saúde e a autonomia 

dos pacientes.  A estratégia tem dois objetivos principais: apoiar os países membros 

a aproveitarem a contribuição da MTC para a saúde, o bem-estar e os cuidados de 

saúde centrados nos indivíduos e promover o uso seguro e eficaz da MTC49.   

Portanto, o termo MTC é utilizado no mundo, enquanto no Brasil o termo 

Práticas Integrativas e Complementares (PICs) tem sido amplamente utilizado no 

Sistema Único de Saúde (SUS), as quais, nas últimas décadas, têm recebido incentivo 

pela OMS para sua introdução na Atenção Primária à Saúde (APS)48,49. 

Em 2006, publicou-se a Política Nacional de Práticas Integrativas e 

Complementares (PNPIC) no SUS, contemplando os sistemas médicos complexos e 

os recursos terapêuticos. Por meio da portaria GM/MS n°971 foram aprovadas as 

práticas na assistência tendo como foco principal a prevenção de agravos nas 

doenças crônicas, promoção, proteção e recuperação da saúde, baseada no modelo 

de atenção humanizada e centrada na integralidade do indivíduo. A PNPIC iniciou o 

programa com cinco práticas terapêuticas na proposta de 2006: homeopatia, medicina 

tradicional chinesa/ acupuntura, plantas medicinais e fitoterapia, o observatório de 

medicina antroposófica e termalismo social/ crenoterapia50.  

A Portaria n° 849 de 2017, acrescentou a esta política 14 novas PICs: 

arteterapia, ayurveda, biodança, dança circular, meditação, musicoterapia, 

naturopatia, osteopatia, quiropraxia, reflexoterapia, reiki, shantala, terapia comunitária 

integrativa e yoga51. Considerando uma necessidade significativa sobre as PICs, em 

março de 2018, foram implantadas outras novas práticas por meio da Portaria n° 702 

aromoterapia, apiterapia, bioenergética, constelação familiar, cromoterapia, 

geoterapia, hipnoterapia, imposição de mãos, medicina antroposófica/ antroposifia 

aplicada a saúde, ozonioterapia, terapia de florais e termalismo social/ crenoterapia52. 

Atualmente o SUS por meio da PNPIC regulamenta 33 tipos de PICs, visando 

avançar na institucionalização das PICs no âmbito do SUS, as portarias preconizam 

atenderem as diretrizes da OMS51. 
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No tratamento de pessoas que sofreram queimaduras, as PICs desempenham 

um importante papel na diminuição e controle da dor e da ansiedade44-48, além de 

outros efeitos positivos no estado depressivo do indivíduo. O tratamento com o uso 

de terapia complementar consiste em reduzir, não apenas a dor do tecido gravemente 

lesionado, mas o sofrimento mental, como a ansiedade antecipatória em diferentes 

níveis associados a procedimentos dolorosos. Contudo, é necessário o 

desenvolvimento de uma revisão sistemática com a finalidade de identificar na 

literatura as terapias complementares, independentemente do tipo de terapia, da 

indicação e da fase de tratamento da queimadura, que podem ser indicadas no 

controle da dor e da ansiedade com o objetivo de compilar as evidências para ajudar  

os profissionais a obter opções de intervenções não-farmacológicas. Para o 

desenvolvimento deste estudo, foi realizada uma busca das revisões sistemáticas 

registradas na PROSPERO (International Prospective Register of Systematic 

Reviews) a fim de identificar se existem revisões sistemáticas sobre o uso das terapias 

complementares para controle da dor e ansiedade em pessoas que sofreram 

queimaduras. Entretanto, não foram identificadas quaisquer revisões sistemáticas 

finalizadas ou em andamento registradas na PROSPERO. Para o desenvolvimento 

deste estudo optou-se pelo uso do termo “terapia complementar” em detrimento do 

termo Práticas Integrativas e Complementares (PICs), pois é um termo amplamente 

utilizado internacionalmente.  

Sendo assim, ressalta-se a importância em realizar uma revisão sistemática 

sobre o uso das terapias complementares para controle da dor e ansiedade em 

pessoas que sofreram queimaduras independentemente do tipo de terapia, indicação 

ou fase de tratamento da queimadura. O foco das intervenções deverá continuar 

sendo oferecer os tratamentos convencionais disponíveis, entretanto é importante 

aliar a esses tratamentos as terapias complementares com vistas a controlar os 

sintomas físicos e emocionais de forma complementar, bem como, diminuir os custos 

com os tratamentos convencionais, principalmente os tratamentos farmacológicos. 

Dessa forma, o presente estudo apresenta importante relevância no âmbito 

científico e clínico, pois visa identificar e sintetizar os estudos científicos publicados 

em bases de dados sobre o uso das terapias complementares no controle da dor e 

ansiedade durante o tratamento de pessoas que sofreram queimaduras. Com a 

revisão sistemática será possível fornecer aos profissionais da saúde e pesquisadores 

evidências científicas para auxiliar na tomada de decisão sobre os tipos de terapias 
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complementares existentes para controle da dor e ansiedade no tratamento de das 

queimaduras.
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2. OBJETIVOS 

 

Analisar as evidências sobre os efeitos das terapias complementares no 

controle dor e ansiedade de pessoas que sofreram queimaduras. 
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3. MÉTODO 

 

3.1 Tipo de estudo  

 

É uma revisão sistemática que tem como objetivo coletar evidências para 

responder a uma pergunta específica minimizando o viés por meio de métodos 

explícitos e sistemáticos53. 

As etapas percorridas para elaboração da presente revisão sistemática foram 

realizadas de acordo com os passos recomendados pela Cochrane®54e escrita de 

acordo com o check-list PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews 

and Meta-Analyses) (identificação, seleção, elegibilidade e inclusão dos artigos)55. 

 

3.2 Questão norteadora  

 

Qual o conhecimento científico produzido sobre os efeitos das terapias 

complementares no controle da dor e ansiedade de pessoas que sofreram 

queimaduras? 

 

3.3 Critério de elegibilidade e estratégia PICO 

 

Foram incluídos ensaios clínicos randomizados (ECR) de acordo com a 

seguinte estratégia PICO (Paciente, Intervenção, Comparação e "Outcomes"-

desfecho)55: 

• Pacientes: crianças (0 a 12 anos), adolescentes (13 a 18 anos), adultos e 

idosos que sofreram queimaduras independentemente da fase da 

queimadura 

• Intervenção: quaisquer terapias complementares 

• Comparação: placebo, tratamento convencional (farmacológico) ou outra 

terapia complementar 

• "Outcomes"- desfecho: controle da dor e ansiedade. 

 

3.4 Critérios de inclusão e exclusão 

  

Foram incluídos ensaios clínicos randomizados que avaliaram os efeitos das 

terapias complementares no controle da dor e da ansiedade de pessoas que sofreram 
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queimaduras. Os critérios de exclusão foram estudos que aplicaram a terapia 

complementar concomitantemente com o tratamento farmacológico, estudos de 

revisão de literatura, estudos observacionais, ensaios clínicos sem randomização. 

 

3.5 Estratégia de busca 

 

A busca dos estudos foi realizada nas bases de dados Embase, 

MEDLINE/PubMed, Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde 

(Lilacs) e Cochrane Library até novembro de 2021. Os dados sobre ensaios clínicos 

em andamento foram recuperados por meio dos sites de registros de ensaios clínicos, 

o Clinical Trials e o Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos-ReBEC. A literatura 

cinzenta foi rastreada por meio da base Google Acadêmico® e Catálogo de Teses & 

Dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES). A estratégia de busca foi desenvolvida para o PubMed e modificada para 

as demais bases de dados conforme necessário (Apêndice 1).  

Foram utilizadas as combinações entre os descritores cadastrados no no 

Descritores em Ciências da Saúde (DeCs) e Health Sciences and Medical Subject 

Headings (MeSH). Os descritores utilizados foram Burns, Complementary Therapies, 

Pain e Anxiety e seus sinônimos. Não houve restrição de idioma e ano de publicação.   

 

3.6 Seleção dos estudos e extração dos dados 

 

Os estudos foram selecionados por dois pesquisadores [EAA, NOF] de acordo 

com os critérios de inclusão. Os dois pesquisadores realizaram a leitura de títulos de 

forma independente de acordo com o critério de elegibilidade e, posteriormente, a 

leitura dos resumos dos estudos selecionados. Por último, houve a leitura na íntegra 

dos estudos e verificação com os critérios de elegibilidade e inclusão. Caso necessário 

as discrepâncias seriam avaliadas e discutidas com um terceiro pesquisador [MRKR].  

Após a seleção dos estudos, houve a leitura na integra e foram extraídos os 

seguintes dados: dados de identificação do artigo, dados sobre a amostra do estudo, 

duração e local do estudo, método de randomização, instrumentos utilizados para 

avaliação da dor e ansiedade e os resultados sobre o uso das terapias 

complementares para dor e ansiedade. Para obtenção de dados ausentes nos 

estudos, os autores seriam contactados.  



25 
 

 

3.7 Avaliação do risco de viés  

 

O risco de viés foi avaliado por meio da ferramenta da Cochrane® pelos 

pesquisadores [EAA, NOF]. Caso necessário as discrepâncias seriam avaliadas e 

discutidas com um terceiro pesquisador [MRKR]. Os seguintes itens foram avaliados: 

geração de sequência aleatória (viés de seleção); ocultação de alocação (viés de 

seleção); cegamento de participantes e pessoal (viés deperformance); cegamento de 

avaliadores de desfecho (viés de detecção); desfechos incompletos (viés de atrito); 

relato de desfecho seletivo (viés de relato); outras fontes de viés (outros viéses)56.  As 

avaliações de risco de viés foram classificadas como de baixo risco, alto risco ou viés 

incerto56.   

 

3.8 Análise dos dados 

 

Os dados extraídos dos estudos selecionados foram analisados e 

apresentados em tabelas. Os pesquisadores extraíram os seguintes dados: autor e 

ano de publicação, país do estudo, características da amostra, tempo de seguimento, 

critérios de inclusão e exclusão da amostra, os objetivos do estudo, as terapias 

utilizadas no grupo controle e intervenção, os principais resultados para os desfechos 

principais, os instrumentos utilizados para a avaliação dos desfechos e outros 

desfechos avaliados.  

Os gráficos do risco de viés foram formulados por meio do software Review 

Manager 5.4. 

 

3.9 Aspectos éticos 

 

De acordo com a Resolução nº 510 de 2016 do Conselho Nacional de Saúde 

(CNS)57, o presente estudo dispensa a avaliação de um Comitê de Ética em Pesquisa 

de Seres Humanos, pois utiliza informações disponíveis na literatura científica.  
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4. RESULTADOS 

 

Os resultados deste estudo possibilitaram a elaboração de um artigo científico 

intitulado “Terapias complementares no controle da dor e ansiedade de pessoas que 

sofreram queimaduras: revisão sistemática” que será submetido no periódico Burns, 

Qualis/CAPES A2, fator de impacto 2.066. 

 

Terapias complementares no controle da dor e ansiedade de pacientes 

queimados: revisão sistemática de ensaios clínicos randomizados 

 

RESUMO 
 

Introdução: As terapias complementares podem ser indicadas no tratamento das 

queimaduras de forma alternativa com vistas a controlar os sintomas físicos e 

emocionais, como a dor e ansiedade. O objetivo desta revisão foi analisar as 

evidências sobre os efeitos das terapias complementares no controle dor e ansiedade 

de pessoas que sofreram queimaduras. Método: Revisão sistemática de ensaios 

clínicos randomizados. A busca dos estudos foi realizada nas bases de dados: 

MEDLINE, EMBASE, Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde 

e Cochrane Library. O risco de viés foi avaliado por meio da ferramenta da Cochrane®. 

Resultados: 13 ensaios clínicos randomizados foram selecionados. Amostra total de 

1.082 pessoas. Cinco estudos utilizaram musicoterapia, dois hipnose, dois 

aromaterapia, um combinação de massagem e música, um relaxamento da 

mandíbula, um toque terapêutico e um distração. Em geral, a maioria das terapias 

apresentou redução estatisticamente significante na intensidade da dor e ansiedade 

de pessoas que sofreram queimaduras. Sete estudos apresentaram alto risco de viés. 

Conclusões: Os achados desta revisão demonstram que as terapias complementares 

apresentaram redução na dor e ansiedade de pessoas que sofreram queimaduras. 

Ressalta-se a importância de desenvolver mais estudos com terapias 

complementares principalmente com crianças e adolescentes.  

Descritores: Terapias Complementares. Queimaduras. Dor. Ansiedade. Revisão 

Sistemática. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A queimadura causada pelo calor ou pela radiação, eletricidade, fricção ou pelo 

contato com produtos químicos, ocasiona uma lesão na pele ou em outro tecido 

orgânico1.  No Brasil e em outros países as queimaduras são apontadas como grave 

problema de saúde pública.  Estima-se que ocorram aproximadamente 265.000 

mortes por queimaduras anualmente, sendo a maioria delas em países em 

desenvolvimento ou subdesenvolvidos2. Nos Estados Unidos, a queimadura é 

considerada a quarta maior causa de morte por trauma, cerca de 1,25 milhão de 

pessoas sofrem algum tipo de queimadura por ano e a quinta causa de morte acidental 

no mundo, de acordo com os dados da Organização Mundial da Saúde (OMS)3. Os 

custos para o tratamento das queimaduras são abusivos, nos Estados Unidos os 

custos anuais para o sistema de saúde são de aproximadamente US$ 486.0002. 

No Brasil, estima-se que ocorra em torno de 1.000.000 acidentes que levam a 

queimaduras por ano. O número de casos que necessitam de hospitalização é cerca 

de 100.000 pacientes e, destes, aproximadamente 2.500 vão a óbito4. Assim, esses 

dados demonstram que os custos para o sistema de saúde com o tratamento de 

queimaduras são elevados, devido ao longo período de hospitalização, bem como, ao 

longo período reabilitação. 

A pessoa que sofreu queimadura, principalmente quando necessita de 

internação hospitalar, enfrenta uma fase complicada, pois será atingida por 

estressores físicos, como perda de fluidos, infecção, dor, além dos estressores 

psicológicos, como isolamento, afastamento do trabalho, dependência de cuidados e 

alterações na aparência devido as sequelas5. 

As sequelas da queimadura afetam a aparência e a função de partes do corpo 

dos indivíduos, e essa súbita alteração é um dos principais desafios para as pessoas 

que sofreram queimaduras6.  O impacto das alterações na aparência e na função de 

partes do corpo causadas pelas queimaduras podem acarretar problemas 

psicossociais como alterações no comportamento7, depressão8,9, alterações na 

autoestima10, na qualidade de vida11,12 e na imagem corporal13. 

As pessoas que sofreram queimaduras têm que lidar com as experiências 

dolorosas dos procedimentos diários, como as trocas de curativos e tratamento 

fisioterápico14. A exposição repetida a esses procedimentos provoca além da dor, que 
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é um dos problemas mais difíceis para as pessoas que sofreram queimaduras15, um 

tipo de previsão e antecipação de ansiedade, a ansiedade antecipatória.  

A dor é definida como uma experiência sensitiva e emocional desagradável 

associada, ou semelhante àquela associada, a uma lesão tecidual real ou potencial16, 

e em pessoas que sofreram queimaduras é considerada um dos aspectos importantes 

no tratamento. A ansiedade antecipatória é um estado psicológico e fisiológico 

associado à antecipação de estímulos ameaçadores17,18. A antecipação exagerada de 

eventos ou situações aversivas é relatada em vários transtornos de ansiedade e essa 

ansiedade antecipatória é uma combinação complexa de estado cognitivo orientado 

para o futuro, afeto negativo e excitação autonômica que pode levar a sofrimento 

individual grave e ao prejuízo em pacientes com transtornos de ansiedade17. 

Para o controle da dor em pessoas que sofreram queimaduras, os opióides 

estão entre os fármacos mais utilizados, além da associação com ansiolíticos para 

controle dos distúrbios de ansiedade19,20. Assim, as terapias farmacológicas são as 

principais indicações para controle da dor e ansiedade em pessoas que sofreram 

queimaduras reforçando o uso da medicina tradicional em detrimento da medicina 

complementar. No entanto, as terapias complementares ou não-farmacológicas 

também têm sido indicadas no tratamento das queimaduras21-26. 

As terapias complementares se referem a um conjunto de práticas de cuidados 

de saúde que não fazem parte do próprio país (medicina tradicional ou convencional) 

e não estão totalmente integrados no sistema de saúde dominante. As terapias 

complementares são utilizadas de forma intercambiável com as terapias tradicionais, 

sendo utilizadas na maioria dos países e a sua aceitação está aumentando 

rapidamente em outros países27. 

No tratamento de pessoas que sofreram queimaduras, as terapias 

complementares como a hipnose23, a aromaterapia24, música25 e realidade virtual26 

desempenham um importante papel na diminuição e controle da dor e ansiedade, 

além de outros efeitos positivos no estado depressivo do indivíduo. O tratamento com 

o uso de terapia complementar consiste em reduzir, não apenas a dor do tecido 

gravemente lesionado, mas o sofrimento mental, como a ansiedade antecipatória em 

diferentes níveis associados a procedimentos dolorosos. Contudo, é necessário o 

desenvolvimento de uma revisão sistemática com a finalidade de identificar na 

literatura as terapias complementares, independentemente do tipo de terapia, da 

indicação e da fase de tratamento da queimadura, que podem ser indicadas no 
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controle da dor e da ansiedade, ajudando os profissionais a obter opções de 

intervenções não farmacológicas. 

Sendo assim, ressalta-se a importância em realizar uma revisão sistemática 

sobre o uso das terapias complementares para controle da dor e ansiedade em 

pessoas que sofreram queimaduras independentemente do tipo de terapia, indicação 

ou fase de tratamento da queimadura. O foco das intervenções deverá continuar 

sendo oferecer os tratamentos convencionais disponíveis, entretanto é importante 

aliar a esses tratamentos as terapias complementares com vistas a controlar os 

sintomas físicos e emocionais de forma complementar, bem como, diminuir os custos 

com os tratamentos convencionais, principalmente os tratamentos farmacológicos. 

Dessa forma, o presente estudo apresenta importante relevância no âmbito 

científico e clínico, pois visa identificar e sintetizar os estudos científicos publicados 

em bases de dados sobre o uso das terapias complementares no controle da dor e 

ansiedade durante o tratamento de pessoas que sofreram queimaduras. Com a 

revisão sistemática será possível fornecer aos profissionais da saúde e pesquisadores 

evidências científicas para auxiliar na tomada de decisão sobre os tipos de terapias 

complementares existentes para controle da dor e ansiedade no tratamento das 

queimaduras. O objetivo deste estudo foi analisar as evidências sobre os efeitos das 

terapias complementares no controle dor e ansiedade de pessoas que sofreram 

queimaduras. 

 

2. MÉTODO 

 

Esta revisão sistemática foi realizada de acordo os passos recomendados pela 

Cochrane®28 e escrita de acordo com o check-list Preferred Reporting Items for 

Systematic Review and Meta-Analyses (PRISMA)29. Este estudo dispensa a 

aprovação de um comitê de ética, pois todas as informações foram obtidas em bancos 

de dados públicos.  

Para a primeira etapa da revisão sistemática foi formulada uma questão 

norteadora: “Qual o conhecimento científico produzido sobre os efeitos das terapias 

complementares no controle da dor e ansiedade de pessoas que sofreram 

queimaduras?” 
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2.1 Critério de elegibilidade e estratégia PICO 

 

Foram incluídos ensaios clínicos randomizados (ECR) de acordo com a 

seguinte estratégia PICO (Paciente, Intervenção, Comparação e "Outcomes"-

desfecho)29: Pacientes - crianças (0 a 12 anos), adolescentes (13 a 18 anos), adultos 

e idosos que sofreram queimaduras independentemente da fase da queimadura; 

Intervenção – quaisquer terapias complementares; Comparação - placebo, tratamento 

convencional (farmacológico) ou outra terapia complementar e Outcomes - controle 

da dor e ansiedade. 

 

2.2 Critérios de inclusão e exclusão 

  

Foram incluídos ensaios clínicos randomizados que avaliem os efeitos das 

terapias complementares no controle da dor e da ansiedade de pessoas que sofreram 

queimaduras. Os critérios de exclusão foram estudos que aplicaram a terapia 

complementar concomitantemente com o tratamento farmacológico, estudos de 

revisão de literatura, estudos observacionais, ensaios clínicos sem randomização. 

 

2.3 Estratégia de busca 

 

A busca dos estudos foi realizada nas bases de dados Embase, 

MEDLINE/PubMed, Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde 

(Lilacs) e Cochrane Library até novembro de 2021. Os dados sobre ensaios clínicos 

em andamento foram recuperados por meio dos sites de registros de ensaios clínicos, 

o Clinical Trials e o Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos-ReBEC. A literatura 

cinzenta foi rastreada por meio da base Google Acadêmico® e Catálogo de Teses & 

Dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES). A estratégia de busca foi desenvolvida para o PubMed e modificada para 

as demais bases de dados conforme necessário (Apêndice 1).  

Foram utilizadas as combinações entre os descritores cadastrados no Health 

Sciences and Medical Subject Headings (MeSH) e no Descritores em Ciências da 

Saúde (DeCs). Os descritores utilizados foram Burns, Complementary Therapies, Pain 

e Anxiety e seus sinônimos. Não houve restrição de idioma e ano de publicação.  
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2.4 Seleção dos estudos e extração dos dados 

 

Os estudos foram selecionados por dois pesquisadores [EAA, NOF] de acordo 

com os critérios de inclusão. Os dois pesquisadores realizaram a leitura de títulos de 

forma independente de acordo com o critério de elegibilidade e, posteriormente, a 

leitura dos resumos dos estudos selecionados. Por último, houve a leitura na íntegra 

dos estudos e verificação com os critérios de elegibilidade e inclusão. Caso necessário 

as discrepâncias seriam avaliadas e discutidas com um terceiro pesquisador [MRKR].  

Após a seleção dos estudos, houve a leitura na integra e foram extraídos os 

seguintes dados: dados de identificação do artigo, dados sobre a amostra do estudo, 

duração e local do estudo, método de randomização, instrumentos utilizados para 

avaliação da dor e ansiedade e os resultados sobre o uso das terapias 

complementares para dor e ansiedade. Para obtenção de dados ausentes nos 

estudos, os autores seriam contactados.  

 

2.5 Avaliação do risco de viés 

 

O risco de viés foi avaliado por meio da ferramenta da Cochrane® pelos 

pesquisadores [EAA, NOF]. Caso necessário as discrepâncias seriam avaliadas e 

discutidas com um terceiro pesquisador [MRKR]. Os seguintes itens foram avaliados: 

geração de sequência aleatória (viés de seleção); ocultação de alocação (viés de 

seleção); cegamento de participantes e pessoal (viés deperformance); cegamento de 

avaliadores de desfecho (viés de detecção); desfechos incompletos (viés de atrito); 

relato de desfecho seletivo (viés de relato); outras fontes de viés (outros viéses) 30.  As 

avaliações de risco de viés foram classificadas como de baixo risco, alto risco ou viés 

incerto30.   

 

2.6 Análise dos dados 

 

Os dados extraídos dos estudos selecionados foram analisados e 

apresentados em tabelas. Os pesquisadores extraíram os seguintes dados: autor e 

ano de publicação, país do estudo, características da amostra, tempo de seguimento, 

critérios de inclusão e exclusão da amostra, os objetivos do estudo, as terapias 

utilizadas no grupo controle e intervenção, os principais resultados para os desfechos 
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principais, os instrumentos utilizados para a avaliação dos desfechos e outros 

desfechos avaliados.  

Os gráficos do risco de viés foram formulados por meio do software Review 

Manager 5.4. 

 

3.  RESULTADOS 

 

3.1 Resultados da busca e seleção dos estudos  

 

A busca nas bases de dados identificou 335 artigos. Não foram identificados 

estudos nos sites de registros de ensaios clínicos e na literatura cinzenta. Após 

remoção das referências duplicadas, 326 artigos foram elegíveis para a leitura dos 

títulos. Após a leitura dos títulos, 95 estudos foram selecionados para leitura dos 

resumos, 28 artigos foram selecionados para leitura na íntegra. A amostra final foi 

constituída de 13 artigos. Não houve a necessidade de contactar os autores dos 

artigos selecionados para a obtenção de dados ausentes (Figura 1). 
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Figura 1. Fluxograma do PRISMA.  
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3.2 Características dos estudos incluídos 

 

A tabela 1 mostra a descrição sobre os 13 estudos selecionados, sendo oito 

realizados no Irã, quatro nos Estados Unidos e um na China. Todos os estudos foram 

publicados em periódicos internacionais. Em relação ao total de participantes nos 

estudos foram 1.082, sendo 849 com adultos, 189 com adolescentes e adultos, 14 

com adolescentes e crianças e 30 com crianças.
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Tabela 1. Características dos estudos incluídos quanto ao país, características da amostra, tempo de seguimento, objetivos do estudo e 

critérios de inclusão e exclusão. 

Primeiro 

autor (ano) 

/ País 

Número de 

participantes 

Tempo de 

seguimento 

Idade, 

média 

(DP)a 

Sexo SCQ%b Objetivos do 

estudo 

Critério de 

inclusão 

Critério de 

exclusão 

Turner JG 
(1998)31 
Estados 
Unidos 

99 Não foi 
descrito 

GCc:39.2 
(11.4) 

GId: 36.3 
(12.7) 

Masculino: 
78 

(77,8%) 
Feminino: 

21 
(22,2%) 

 
 

GC: 15.6 
(12.0) 

GI: 19.2 
(18.1) 

Determinar se o 
toque 

terapêutico (TT) 
versus o TT 

placebo podem 
produzir maior 
alívio da dor 

como adjuvante 
da analgesia 

narcótica, maior 
redução da 
ansiedade e 

alteração nas 
concentrações 
plasmáticas de 

linfócitos T entre 
pacientes 

queimados. 

Faixa etária de 15 
a 70 anos, 

hospitalizados 
para tratamento 
da queimadura, 
falar inglês e se 

comunicar 
verbalmente 

Pacientes com 
mais de 75% da 

SCQ, 
transtornos 

psiquiátricos ou 
mental, 

deficiência 
auditiva e visual 

Ferguson 
SL (2004)32 

Estados  
Unidos 

11 12 meses GC: 38.3 
(16.3) 

GI: 45.4 
(19.3) 

Masculino:
8 

(73%) 
Feminino: 

3 
(27%) 

GC: 26.8 
(17.1) 

GI: 14.4 
(1.3) 

Determinar os 
efeitos da 
música de 

relaxamento nos 
níveis de 

ansiedade e 
percepção da 

Adultos que falam 
em inglês, com 
queimaduras de 

espessura parcial 
ou mais 

profundas que 
atingiu pelo 

Pacientes que 
pontuaram 

abaixo de 100% 
no instrumento 
de avaliação 

cognitiva.  
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dor durante 
exercícios de 
amplitude de 

movimento dos 
pacientes com 
queimaduras 

menos uma 
articulação e com 
nenhum distúrbio 

cognitivo.  

Harandi AA  
(2004)33 

Irã 

44 12 meses GC: 36.6 
(16.6) 

GI: 30.5 
(12.1) 

 

Feminino:  
44 (100%) 

GC: 30.2 
(11.3) 

GI: 27.1 
(9.3) 

Avaliar a 
eficácia da 

hipnoterapia na 
redução da dor 
e ansiedade em 

pacientes 
queimados 

Necessidade de 
fisioterapia, ter 

recebido no 
máximo três 
sessões de 

fisioterapia antes 
de entrar no 

estudo, sentir dor 
e ansiedade 

devido à 
fisioterapia, 

oferecer 
participação 

voluntária, ter a 
capacidade de 

falar e comunicar-
se verbalmente 

Transtornos 
psiquiátricos 
ativos e / ou 

retardo mental 

Whitehead-
Pleaux AM 

(2006)34 

Estados 
Unidos  

14 Não foi 
descrito 

6 a 16 
anos 

Masculino:  
5 

(35.71%) 
Feminino:  

9 
(64.29%) 

 
Não foram 
descritos 

Avaliar os 
impacto da 

música 
terapêutica na 
dor, ansiedade 

angústia e 
sinais vitais  em 

pacientes 
pediátricos com 

queimaduras 
durante 

Capazes de se 
comunicar com o 
musicoterapeuta 

 Presença de 
uma doença 

mental grave, 
deficiência 
auditiva, 
sedação 
intensa, 

procedimentos 
cirúrgicos 
múltiplos e 

incapacidade de 
se comunicar 
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procedimento 
doloroso. 

Fakhar FM 
(2013)35 

Irã 
 

100 6 meses 32.95 
(11.33) 

Masculino: 
28 (28%) 
Feminino:  
72 (72%) 

27.27 
(intervalo 
9 a 35%) 

Determinar a 
eficácia da 
técnica de 

relaxamento da 
mandíbula na 

ansiedade e dor 
na troca de 
curativo por 
queimadura 

Na fase aguda de 
queimadura, 
ausência de 

queimaduras na 
face e no 

pescoço, sem 
histórico de 
transtornos 

psiquiátricos, 
ausência de 

condições que 
alterem a 

transmissão 
sensorial, 

problemas visuais 
e/ou auditivos 

graves 

Incapacidade de 
realizar 

qualquer etapa 
do 

procedimento e 
alcançar o 
domínio da 
técnica de 

relaxamento da 
mandíbula, 

intervenções 
cirúrgicas e/ou 

curativos 
biológicos na 

ferida 

Ghezeljeh 
TN (2016)36 

Irã 

100 4 meses GC: 
31.18 
(8.43) 

 
GI: 31.08 

(8.11) 
 

Masculino: 
31 (62%) 
Feminino:  
19 (38%) 

GC: 23.02 
(9.48) 

 
GI: 24.08 

(9.68) 

Investigar o 
efeito da música 

no dor em 
momentos de 

repouso,  
ansiedade, e 

níveis de 
relaxamento em 

pacientes 
queimados 

Adultos sem 
lesão respiratória, 
após 72 horas do 

acidente da 
queimadura, com 
dor em repouso, 
eram capazes de 
se comunicar e 

não tinham 
deficiência 

auditiva 

Deterioração da 
condição do 

paciente e que 
não 

participaram de 
todas as três 
sessões do 

estudo. 

Hsu KC  
(2016)37  
China 

 

70 11 meses GC: 
38.41 

(15.82) 
 

Masculino:
47 

(67,1%) 
Feminino:

23 

GC: 17.82 
(15.34) 

 
GI: 18.14 
(14.32) 

Investigar o 
impacto das 
intervenções 

musicais na dor 
e na ansiedade 

Queimaduras 
dentro de 24 

horas de 
hospitalização, 
idade acima de 

Não foram 
descritos. 
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GI: 35.83 
(13.05) 

 

(32,9%) antes, durante e 
após as trocas 

de curativos dos 
pacientes 

queimados. 
 

18 anos e com 
expectativa de  

permanência no 
hospital de mais 

de sete dias, 
capaz de se 
comunicar 

claramente e sem 
deficiência 

auditiva, sem 
transtornos 

psiquiátricos 
agudos ou 
crônicos, 

alucinações, 
delírio, distúrbios 

de Alzheimer, 
dependência de 

drogas ou abuso, 
condição não 

crítica sem o uso 
de ventilador 
mecânico e 
nenhuma 

experiência 
anterior com 

musicoterapia 

Seyyed-
Rasooli A. 
(2016)38 

Irã 

90 1 ano GC: 37.7 
(1.05) 

 
GI – 

massage
m com 

aromater
apia: 

Feminino: 
90 (100%) 

GC: 9.9 
(5) 

 
GI – 

massage
m com 

aromatera

Comparar os 
efeitos de 

aromaterapia 
por inalação e 

massagem com 
aromaterapia na 
ansiedade e dor 

Sexo feminino 
com idade entre 

15 e 55 anos, 
com queimaduras 
de segundo grau 
com SCQ<20%, 

sem queimaduras 
na região 

Uso de 
medicamentos 
ansiolíticos e 
analgésicos, 

drogas 
fitoterápicas, 

dependência de 
drogas, com 
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34.56 
(1.24) 

 
GI – 

aromater
apia por 
inalação: 

35.03 
(1.19) 

pia: 11.1 
(4.49) 

 
GI – 

aromatera
pia por 

inalação: 
11.24 
(5.22) 

em pacientes 
queimados 

posterior do 
tronco, e com 

uma 
pontuação de 

ansiedade entre 
20 e 53 e uma 

pontuação de dor 
entre 4 e 7.  

problemas 
alérgicos, 

olfatórios e de 
pele, gravidez, 
transtorno de 

epilepsia e 
participação 

simultânea em 
estudo 

semelhante 

Burns-
Nader 

(2017)39 

Estados 
Unidos 

30 Não foi 
descrito 

7.47 
(2.54) 

Masculino: 
19 

(63.3%) 
Feminino: 

11 
(36.7%) 

7.80 
(8.95) 

Examinar a 
eficácia da 

distração com o 
tablet  

para minimizar a 
dor e ansiedade 

em pacientes 
pediátricos 

queimados em 
hidroterapia 

Crianças de 4 a 
12 anos 

que estavam 
programadas 

para o segundo 
ou 

terceiro 
procedimento de 
hidroterapia, nível 

de 
dessensibilização 

da queimadura 
e quaisquer 
intervenções 

farmacológicas 
que possam 

ocorreram na pré-
hospitalização 

Com atrasos 
cognitivos ou de 
desenvolviment

o, que não 
falavam a 

língua, com 
deficiências 
visuais ou 

físicas  
que impediria o 
uso do tablet,  
crianças que 

foram 
em hidroterapia 

com pré-
medicação 

administrada 
oralmente. 

Ghezeljeh 
TN et al. 
(2017)40 

Irã 

240 20 meses 32.23 
(8.43) 

Masculino: 
124 

(51.70) 
Feminino: 

116 
(48.30) 

23.92 
(9.75) 

Avaliar os 
efeitos da 

massagem e da 
música na 

intensidade da 
dor, ansiedade 
intensidade e 

Maiores de 18 
anos, com 

nenhum dano ao 
sistema 

respiratório, 
queimadura 

envolvendo 10-

Não foram 
descritos  
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nível de 
relaxamento em 

pacientes 
queimados. 

45% de SCQ, 
capacidade de 
comunicação, 

três dias após a 
ocorrência de 
queimaduras 

estar 
hospitalizado 

durante o estudo, 
ausência de 

dificuldade para 
ouvir ou surdez, 

distúrbios 
neurológicos e 

dormência. 

Ghezeljeh 
TN (2017)41 

Irã 

92 3 meses GC: 
31.28 
(8.40) 

GI: 30.74 
(8.67) 

Masculino: 
66 (71.7) 
Feminino: 
26 (28.3) 

GC: 21.87 
(8.52) 

 
GI: 23.68 

(9.75)  

Investigar o 
efeito da música 

preferida do 
paciente na 
ansiedade 

antecipatória, na 
dor pós-

procedimento 
(cuidados com a 

ferida da 
queimadura) e 

no nível de 
relaxamento 

Maiores de 18 
anos, com 

queimaduras de 
segundo ou 

terceiro grau e 
hospitalizados 

por pelo menos 
72 horas após a 

queimadura. 

Pessoas com 
problemas 

respiratórios ou 
auditivos e que 
participaram do 
estudo anterior 

no grupo de 
intervenção 

musical. 
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Jafarizadeh 
H (2018)42 

Irã 

 
60 

 
- 

30.3 
(9.11) 

Masculino: 
60 (100) 

24.20 
(9.4) 

Examinar a 
eficácia da 
hipnose na 

diminuição da 
dor e ansiedade 

da dor em 
homens adultos 

com 
queimaduras 

usando a 
"hipnose neutra" 
como placebo 

no grupo 
controle. 

Idade entre 18 e 
50 anos, na fase 

aguda de 
recuperação, com 
queimaduras de 
2º e 3º grau com 
SCQ de 10% -
40%, falavam 

persa ou línguas 
azeris e sem 
problemas de 

audição ou visão 

Transtornos 
psiquiátricos 
ativos, com 
histórico de 

epilepsia, a falta 
de vontade de 
participar do 
estudar por 

qualquer 
motivo, 

transferência da 
enfermaria para 

a unidade de 
terapia 

intensiva, alta 
ou óbito 

Daneshpajo
oh L 

(2019)43 

Irã 

132 5 meses 42.39 
(30.7) 

Masculino: 
109 

(82.57) 
Feminino: 

23 
(17.43) 

GC: 26.12 
(79,66) 

 
GI: 

Relaxame
nto de 

Benson: 
25.12 

(73.39) 
 

GI: Aroma 
de rosa  
24.16 

(82.40) 
 

GI: 
Relaxame

nto de 
Benson e 

Comparar os 
efeitos da 

aromaterapia 
por inalação 

usando aroma 
de rosa 

damasco e o 
Técnica de 

relaxamento de 
Benson na 
ansiedade 

dolorosa em 
pacientes 

queimados. 
 

Idade entre 18-60 
anos, 

hospitalizado em 
uma enfermaria 
de queimados 

após 72 horas da 
queimadura, 

segundo ou maior 
grau de 

queimadura, 
capacidade de  

comunicar 
verbalmente, 

queimadura sem 
inalação, elétrica 

ou queima 
intencional (auto- 
infligida), e sem 

desordens 

Interrupção da 
intervenção, 
sintomas de 
alergia ao 

aroma  de rosa, 
ou que não 
poderiam 

participar de 
qualquer um 

dos três dias de 
tratamento por 
vários motivos, 
como morte ou 
exacerbação da 
condição física 
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Em relação a mensuração dos desfechos, a tabela 2 mostra que entre estudos, oito utilizaram a Escala Visual Analógica 

(EVA), dois estudos a Escala de Avaliação da Dor FACES (Wong Baker FACES Scale), quatro estudos a Burn Specific Pain Anxiety 

Scale (BSPAS) e um utilizou a Numeric Rating Scale (NRS). As terapias utilizadas nos estudos selecionados foram cinco de 

musicoterapia, dois de hipnoterapia, dois de aromaterapia, um de combinação de massagem e música, um relaxamento da 

mandíbula, um de toque terapêutico e um de distração.  

aroma de 
rosa 

19.50 
(36.65) 

 

cognitivo-
psicológico 
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Tabela 2. Características dos estudos segundo a amostra, terapia, mensuração dos desfechos e instrumentos. 
  
Primeiro autor 

(ano) 
Amostra (n) - 

Terapia - Frequência/ 
Duração 

Momento de mensuração dos 
desfechos 

Instrumentos  

Turner JG  
(1998)31 

 

GC: (37) Toque 
terapêutico placebo 

GI: (62) Toque 
terapêutico 

GC: Todos os instrumentos na admissão 
hospitalar, Visual Analogue Scale for Pain 

no terceiro dia antes e depois do TT 
placebo e todos os instrumentos no dia 

após término do tratamento. 
GI:  Todos os instrumentos na admissão 

hospitalar, Visual Analogue Scale for Pain 
no terceiro dia antes e depois do TT e 

todos os instrumentos no dia após término 
do tratamento. 

VASP 
Visual Analogue Scale for 

Anxiety (VASA) 
McGill Pain Questionnaire 

Ferguson SL 
(2004)32 

GC: (6) Sem 
intervenção musical 

GI: (5) Com intervenção 
musical 

GC: Antes e após os cuidados matinais  
GI: Antes e após os cuidados matinais 

Escala Visual Analógica (EVA) 
Spielberger State Anxiety 

Inventory (STAI) 

Harandi AA  
(2004)33 

GC: (22) Cuidados de 
rotina 

GI: (22) Hipnose  

GC: Antes e após as sessões de 
fisioterapia  

GI: Antes e após as sessões de 
fisioterapia. Antes da sessão de fisioterapia 

o paciente foi submetido a hipnose.  

Escala Visual Analógica (EVA) 
 

Whitehead-
Pleaux AM 

(2006)34 

GC: (6) - Suporte de 
interação verbal 

GI: (8) - Musicoterapia  

GC:  Wong Baker FACES Scale –durante e 
depois, Nursing Assessment of Pain Index 
(NAPI) durante e Fear Thermometer antes, 

durante e depois da troca de curativo 
 

GI: Wong Baker FACES Scale –durante e 
depois, Nursing Assessment of Pain Index 

Wong Baker FACES Scale 
Fear Thermometer 

Nursing Assessment of Pain 
Index (NAPI) 
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(NAPI) durante e Fear Thermometer antes, 
durante e depois da troca de curativo 

Fakhar FM 
(2013)35 

GC: (50) – Cuidados de 
rotina  

GI: (50) - Relaxamento 
de mandíbula por 20 

minutos antes da troca 
de curativos 

 

GC: 30 a 60 minutos antes da troca de 
curativo e 15 a 20 minutos após a troca de 

curativo 
GI: 30 a 60 minutos antes da intervenção 

da troca de curativo, antes da troca de 
curativo e 15 a 20 minutos após a troca de 

curativo 

Burn Specific Pain Anxiety Scale 
(BSPAS) 

Ghezeljeh TN 
(2016)36 

GC: (50) – Cuidados de 
rotina 

GI: (50) – Terapia 
musical 

GC: Antes e após os cuidados de rotina 
GI: Antes e após a terapia musical 

Escala Visual Analógica (EVA) 

Hsu KC (2016)37  
 

GC: (35) - Cuidados 
padrão: 

GI: (35) - Música 

GC: Imediatamente antes, durante e 30 
minutos após a troca de curativos 

GI: 15 min antes, imediatamente antes, 
durante, imediatamente após a troca do 

curativo e 30 min após a troca de curativo 

Numeric Rating Scale (NRS) 

Seyyed-Rasooli 
A (2016)38 

GC: (30) – Cuidados de 
rotina 

GI: (30) - Massagem 
com aromaterapia 

GI: (30) - Aromaterapia 
por inalação 

 

Antes e 10 minutos após os cuidados de 
rotina e a intervenção. 

Escala Visual Analógica (EVA) 
Spielberger State Anxiety 

Inventory (STAI) 

Burns-Nader S 
(2017)39 

GC: (15) - Hidroterapia 
e apoio de um 

especialista em vida 
infantil 

 
GI: (15) - Hidroterapia 

com distração com 
tablet e apoio de um 

FACES pain rating scale: após o 
procedimento de hidroterapia 

 
Nurse’s reports: avaliação da dor após o 

procedimento de hidroterapia 
 

Children’s emotional manifestation scale 
(CEMS):  antes, durante a após o 

procedimento 

FACES pain rating scale 
Nurse’s reports 

CEMS 
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especialista em vida 
infantil 

 

Ghezeljeh TN 
(2017)40  

GC: (60) - Cuidado 
convencional – paciente 

permaneceu em uma 
cama ou cadeira por 20 

min. 
 

GI: (60) - Música – 
paciente ouviram 

canções instrumentais 
que escolheram por 20 
minutos, uma vez ao 

dia, por três dias 
consecutivos 

 
GI: (60) - Massagem – 

massagem sueca 
realizada por 20 

minutos, uma vez ao 
dia, por três dias 

consecutivos.  
 

GI: (60) - Música e 
Massagem – 

combinação entre a 
terapia com música e 

massagem 

Antes e 5 a 10 minutos após a intervenção. 
 
 
 

Escala Visual Analógica (EVA) 

Ghezeljeh TN 
(2017)41 

GC: (46) - Cuidados de 
rotina 

GI: (46) - Música – 
Pacientes ouviam sua 

música preferida por 20 

Tempo 1: 30 a 35 minutos antes da troca 
de curativos – ansiedade antecipatória 

 

Burn Specific Pain Anxiety Scale 
(BSPAS) 

 
Escala Visual Analógica (EVA) 
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minutos uma vez por dia 
durante três dias 

consecutivos antes do 
processo de tratamento 

da ferida 
 

Tempo 2: 10 a 15 minutos antes da troca 
de curativos e após a troca - ansiedade 

antecipatória 
 

Tempo 3: 10 a 15 minutos após a troca de 
curativos – nível de dor e relaxamento. 

Jafarizadeh H 
(2018)42 

GC: (30) - Hipnose 
neutra durante os 

cuidados de 
enfermagem de rotina 

 
GI: (30) - Hipnose 

durante os cuidados de 
enfermagem de rotina  

 
 

Antes de iniciar a intervenção e após a 
segunda e quarta sessão 

 
 

Escala Visual Analógica (EVA)  
 

Short form-McGill pain 
questionnaire 

 
Burn Specific Pain Anxiety Scale 

(BSPAS) 

Daneshpajooh, L 
(2019)43 

GCa: (33) / Troca diária 
de curativos com 

descanso de 20 minutos 
antes da troca de 

curativo 
 

GIb: (33) - Aroma de 
rosa - inalação de 5 

gotas de aroma de rosa 
a 40% por 20 minutos 

antes da troca de 
curativo 

  
GI: (33) - Relaxamento 
Benson – áudio de 20 
minutos antes da troca 

de curativo 
 

Tempo 1: antes da intervenção 
 

Tempo 2: imediatamente após a 
intervenção e antes do curativo 

 
Tempo 3: imediatamente após o curativo 

das queimaduras 

Burns Specific Pain Anxiety 
Scale (BSPAS) 
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GI: (33) - Relaxamento 
Benson e aroma de 

rosa – combinação das 
duas técnicas por 20 

minutos antes da troca 
de curativo 
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Na tabela 3 estão descritos os principais resultados dos estudos no controle da 

dor e ansiedade. Em geral, a terapia complementar foi administrada antes e depois 

de procedimentos como troca de curativos das queimaduras e fisioterapia. A maioria 

dos estudos identificou uma redução estatisticamente significativa na intensidade da 

dor e ansiedade mostrando a efetividade das terapias complementares. Somente um 

estudo que testou os efeitos da música não identificou redução estatisticamente 

significativa nos níveis de dor e ansiedade32 e dois estudos sendo um que testou a 

hipnose42 e outro a musicoterapia34 não apresentaram redução significativa na 

intensidade da dor. 
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Tabela 3. Principais resultados relacionados a avaliação da dor e da ansiedade.  
 

Primeiro autor  
(ano) 

Principais resultados 

Turner JG  
(1998)31 

 

Dor: O toque terapêutico apresentou redução da dor 
comparado ao GCa para dois dos três indicadores avaliados 

no questionário em todas as avaliações com significância 
estatística (p≤0.05). 

Ansiedade: Os dois grupos apresentaram redução da 
ansiedade durante os seis dias de tratamento, porém a 

redução da ansiedade foi maior no GIb, do toque 
terapêutico, com significância estatística (p = 0.031). 

Ferguson SL  
(2004)32 

Dor: Os resultados indicaram nenhuma significância 
estatística na redução da dor durante as sessões de 

fisioterapia em pacientes com queimaduras que receberam 
a terapia musical. 

Ansiedade:  Os resultados indicaram nenhuma significância 
estatística na redução da ansiedade durante as sessões de 
fisioterapia em pacientes com queimaduras que receberam 

a terapia musical. 

Harandi AA  
(2004)33 

Dor: Redução significativa da dor no GI de hipnose em 
comparação com o GC, as diferenças foram 
estatisticamente significativas (p < 0.0001). 

Ansiedade:  Redução significativa da ansiedade no GI de 
hipnose em comparação com o GC, as diferenças foram 

estatisticamente significativas (p < 0.0001). 

Whitehead-Pleaux AM 
(2006)34 

Dor: Não foram identificadas significância estatística entre 
os grupos experimental e controle entre os grupos (p < 

0.181; p < 0.345)) 
Ansiedade: O GI de musicoterapia apresentou maior medo 
e ansiedade antes (p = 0.043) e durante o procedimento (p 

= 0.002). No entanto, após o procedimento o nível de 
ansiedade e medo não variou entre os grupos.   

Fakhar FM (2013)35 Os resultados indicaram uma redução estatisticamente 
significante na dor associada a ansiedade depois da 

intervenção de relaxamento da mandíbula e antes da troca 
de curativos (p = 0.000), como também após a troca de 

curativos (p = 0.048). 
 

Ghezeljeh TN (2016)36 Antes e após a intervenção em cada grupo, o nível de dor e 
ansiedade diferiu significativamente entre os grupos com o 

GI de terapia musical com médias menores e 
estatisticamente significantes (p < 0.0001). 

Hsu KC (2016)37 
 

Dor: Antes, durante e após a troca de curativos, foi 
identificada diferenças estatisticamente significativas no GI 

do terceiro ao quinto dia. 
Ansiedade: Não foi identificada alteração significativa na 

ansiedade no GC antes, durante e após a troca de 
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curativos.  Durante e após as trocas de curativos no GI, a 
ansiedade foi significativamente reduzida no quarto dia. 

 

Seyyed-Rasooli A 
(2016)38 

Dor: Redução nos escores de dor entre os GC, 
aromaterapia por inalação e massagem com aromaterapia 

antes e depois da troca de curativos (p < 0,001). 
Ansiedade: Redução nos escores de ansiedade entre os 

controle, aromaterapia por inalação e massagem com 
aromaterapia antes e depois da troca de curativos (p = 

0,007). 

Burns-Nader S (2017)39 Dor: As diferenças nos escores da dor autorreferida para o 
GI e GC não foram estatisticamente significativa. A dor 

observada pelas enfermeiras foi significativamente menor 
no GI (p = 0.48). 

Ansiedade: A ansiedade foi maior no GC em comparação 
com o GI durante (p = 0.001) e após o procedimento (p < 

0.005). 

Ghezeljeh TN (2017)40  Dor: Os resultados mostraram que houve diferenças 
estatisticamente significantes em relação à intensidade 

média da dor antes e após a intervenção em cada sessão 
entre quatro grupos (p <0,001). 

Ansiedade:  Os resultados mostraram que houve diferenças 
estatisticamente significantes em relação à intensidade 
média da ansiedade entre o grupo de música e o GC (p 

<0,001) e o grupo massagem e o GC (p <0,001). 
 

Ghezeljeh TN (2017)41 Dor: Os resultados mostraram uma diferença significativa 
na pontuação média da intensidade da dor entre o GI e GC 

(p < 0,001) após a troca de curativos indicando que os 
pacientes no GI relataram 

significativamente menor intensidade de dor em 
comparação com o GC. 

Ansiedade: Após a troca de curativos, houve diferença 
significativa entre o GI e GC 

em relação aos escores médios de ansiedade antecipatória 
(p = 0,003). 

Jafarizadeh H (2018)42 Dor: Os resultados não mostraram diferenças significativas 
entre os grupos em relação à redução da intensidade da 

dor (p = 0,392). A qualidade da dor apresentou uma 
redução durante as sessões (p < 0.0005). 

Ansiedade:  Houve uma diferença significativa entre os 
grupos em termos de redução da ansiedade durante as 

quatro sessões de hipnose (p = 0,046) 
 

Daneshpajooh, L 
(2019)43 

Dor: Após as intervenções, no primeiro, segundo e terceiro 
dias, foram relatadas diferenças significativas na dor entre 

os quatro grupos (p < 0.001). 
Ansiedade: Após as intervenções, no primeiro, segundo e 
terceiro dias, foram relatadas diferenças significativas na 

ansiedade entre quatro grupos foram relatadas (p < 0.001). 
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3.3 Avaliação do risco de viés 

 

A avaliação do risco de viés está demonstrada na Figura 2. Dois estudos 

apresentaram alto risco de viés em relação ao método que utilizaram para a geração 

da sequência aleatória36.38, sendo que um realizou a randomização simples36 e outro 

a alocação foi realizada de acordo com o julgamento do profissional38. Na avaliação 

da ocultação de alocação, a maioria dos estudos apresentou risco de viés incerto, 

somente um estudo descreveu que a ocultação foi realizada por meio dos envelopes 

numerados, opacos e selados sendo classificado como baixo risco de viés43. 

Devido à dificuldade em garantir o cegamento de todos os participantes dos 

ensaios clínicos por conta da característica das terapias complementares, os estudos 

que descreveram sobre essa limitação foram classificados como baixo risco de 

viés33,37,39-42. No cegamento dos avaliadores dos desfechos, cincos estudos 

apresentaram baixo risco de viés e oito estudos risco de viés incerto, pois não 

descreveram se o cegamento foi realizado ou não. Para os desfechos incompletos, 

relato de desfecho seletivo e outras fontes de viés, todos os estudos foram 

classificados como baixo risco de viés. 
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Figura 2. Resumo do risco de viés: avaliação dos revisores sobre cada item do risco 
de viés dos ensaios clínicos randomizados incluídos na revisão sistemática 
(+) baixo risco de viés; (-) alto risco de viés; (?) risco de viés incerto 
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4. DISCUSSÃO 

 

Esta revisão sistemática foi a primeira a analisar as evidências de ensaios 

clínicos randomizados sobre os efeitos das terapias complementares no controle da 

dor e ansiedade de pessoas que sofreram queimaduras independentemente do tipo 

de terapia, da indicação e da fase de tratamento da queimadura. Revisões 

sistemáticas foram realizadas com objetivo de analisar as evidências publicadas sobre 

o uso de terapias específicas como a hipnose23, a aromaterapia24 e música25 no 

controle da dor e da ansiedade de pessoas que sofreram queimaduras. No entanto, 

um aspecto relevante considerado para esta revisão sistemática foi a inclusão de 

estudos que avaliaram os efeitos das terapias complementares no controle da dor e 

da ansiedade antecipatória. 

A amostra dos ECR incluídos foi constituída principalmente por adultos e 

idosos, somente dois estudos incluíram adolescentes31,38 e um estudo foi realizado 

somente com crianças39.  

No tocante aos instrumentos e as escalas utilizados para a avaliação da dor e 

da ansiedade foram identificados que alguns estudos utilizaram a escala visual 

analógica para avaliação da dor o qual é uma escala muito utilizada para este tipo de 

avaliação, além da Mcgill’s Pain Questionnaire, a Wong Baker FACES Scale e a Burn 

Specific Pain Anxiety Scale (BSPAS) que são instrumentos validados para este tipo 

de avaliação, sendo que a BSPAS é a única escala específica para uso com pessoas 

com queimaduras e com o objetivo de avaliar a ansiedade e dor. A BSPAS é uma 

escala unidimensional com nove itens que descreve sobre os sentimentos das 

pessoas relacionados à cicatrização das queimaduras, medo de perder o controle 

durante a troca dos curativos e a ansiedade antecipatória à dor, durante e após os 

cuidados, tais como limpeza das feridas, banho e troca de curativos44,45. A maioria 

dos estudos identificou uma redução estatisticamente significativa na intensidade da 

dor e ansiedade mostrando a efetividade das terapias complementares e grande 

contribuição para a diminuição dos sintomas físicos e emocionais. 

Na análise do risco de viés dos ECR selecionados, alguns estudos 

apresentaram alto risco de viés no item sobre cegamento dos pesquisadores e 

participantes, cegamento de avaliadores de desfecho e randomização. Devido a 

dificuldade de cegamento dos pesquisadores e participantes ao testar as terapias 

complementares, somente os estudos que descreveram sobre essa impossibilidade 
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foram classificados como baixo risco de viés33,37,39-42. Um estudo que testou a 

hidroterapia com distração com uso do tablet afirmou que devido à natureza da 

distração, uma limitação foi a incapacidade de garantir que a equipe e os participantes 

estivessem completamente cegos em relação ao objetivo do estudo39. Uma das 

estratégias utilizadas para diminuir o viés foi não informar a hipótese do estudo para 

a equipe da pesquisa39.  

  Em um estudo de revisão sistemática sobre o uso da musicoterapia25 

identificou que a intervenção musical tem um efeito positivo no alívio da dor e na 

redução da ansiedade, o que fornece evidências para apoiar as vantagens de seu uso 

durante o tratamento de queimaduras. Outros estudos de alta qualidade com 

intervenções musicais cuidadosamente consideradas são recomendados para 

fornecer evidências mais sólidas sobre os efeitos de curto e longo prazo dessa 

estratégia de intervenção em pacientes queimados. 

Uma revisão sistemática sobre o uso da hipnose23 indicou uma redução 

significativa da intensidade da dor e ansiedade em adultos desde a primeira sessão 

de tratamento. Todos os estudos dentre os selecionados nesta revisão sistemática 

que testaram a hipnose33,42 como terapia mostraram que a atuação foi muito eficaz 

quando comparado ao grupo que utilizou a terapia convencional. Contudo a hipnose 

é uma solução potencial para aliviar a dor e a ansiedade de pacientes queimados em 

tratamento das queimaduras. 

Outra revisão sistemática identificou os estudos que utilizaram a aromaterapia24 

no tratamento de queimaduras e demonstrou que vários óleos essenciais e a 

aromaterapia inalada podem facilitar o alívio da dor e sintomas da ansiedade e 

depressão. Porém, há uma escassez no desenvolvimento de estudos  com o uso da 

aromaterapia, tornando um impedimento para a conclusão definitiva desta terapia. A 

falta de estudos detalhados levantou questões na dificuldade de qualificar o estudo 

sobre uso de aromaterapia. 

A inclusão de somente ECR nesta revisão sistemática apresenta o ponto forte 

de reportar a melhor evidência acerca das terapias complementares no controle da 

dor e ansiedade em pessoas que sofreram queimaduras, além de terem sido incluídas 

todas as evidências publicadas independentemente do ano de publicação. Uma 

limitação relacionada a revisão sistemática é o fato de terem sido incluídos todas as 

terapias complementares, tal aspecto pode ser compreendido como um ponto forte, 

no entanto a heterogeneidade das terapias pode ser um fator limitante para as 
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análises. No entanto, alguns resultados desta revisão devem ser interpretados 

considerando algumas limitações as quais a maioria estão relacionadas com os ECR 

incluídos. Em primeiro lugar, a maioria dos ECR incluídos foram realizados em um 

único hospital e com tempo de seguimento distintos. Em segundo lugar, a qualidade 

dos estudos foi limitada principalmente no aspecto do cegamento dos avaliadores dos 

desfechos. Em terceiro lugar, alguns estudos o tamanho da amostra foi pequeno.   

 

5. CONCLUSÃO 

  

As terapias complementares podem trazer benefícios associados ao 

tratamento convencional no controle da dor e da ansiedade de pessoas que sofreram 

queimaduras. Os achados desta revisão demonstram que para o alívio da dor e 

ansiedade as terapias mais utilizadas é a musicoterapia seguida da hipnose e 

aromaterapia. No entanto, ensaios clínicos randomizados ainda são necessários para 

testar a eficácia das diferentes terapias complementares no controle da dor e 

ansiedade, principalmente com crianças e adolescentes.  
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APÊNDICE 
 

APÊNDICE 1 – Estratégia de busca 

Estratégia de busca de acordo com a base de dados MEDLINE/PubMed 

#1 "Burns"[Mesh] OR Burn  

 

#2 "Complementary Therapies"[Mesh] OR Therapies, Complementary OR 

Therapy, Complementary OR Complementary Medicine OR Medicine, 

Complementary OR Alternative Medicine OR Medicine, Alternative OR Alternative 

Therapies OR Therapies, Alternative OR Therapy, Alternative 

 

#3 "Pain"[Mesh] OR Pain, Burning OR Burning Pain OR Burning Pains OR 

Pains, Burning OR Suffering, Physical OR Physical Suffering OR Physical 

Sufferings OR Sufferings, Physical OR Pain, Migratory OR Migratory Pain OR 

Migratory Pains OR Pains, Migratory OR Pain, Radiating OR Pains, Radiating OR 

Radiating Pain OR Radiating Pains OR Pain, Splitting OR Pains, Splitting OR 

Splitting Pain OR Splitting Pains OR Ache OR Aches OR Pain, Crushing OR 

Crushing Pain OR Crushing Pains OR Pains, Crushing 

 

#4 "Anxiety"[Mesh] OR Hypervigilance OR Nervousness OR Social Anxiety 

OR Anxieties, Social OR Anxiety, Social OR Social Anxieties 

 

#1 AND #2 AND #3 AND #4 

 

 

 

  

 

 


