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Acreditar na medicina seria a 
suprema loucura se não 

acreditar nela não fosse uma 
maior ainda, pois desse 

acumular de erros, com o 
tempo, resultaram algumas 

verdades. 

 
Marcel Proust (1871 - 1922) 
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Resumo 
 

Objetivos 
Avaliar em estudantes de medicina os efeitos da eletroacupuntura (EA) no alívio de 
sintomas relacionados ao stress - distúrbios do sono, ansiedade, depressão e 
síndrome de burnout - e a presença do efeito placebo da técnica. 

 
Métodos 
Oitenta e dois estudantes foram randomizados em um grupo de tratamento por EA 
(n=30), em um grupo submetido a estimulação transcutânea falsa (TENS sham, n = 
18) e em um grupo controle (n=34), que não sofreu intervenção. EA foi aplicada com 
frequência contínua de 2 Hz por 20 minutos uma vez por semana durante 6 a 8 
semanas em sítios nas extremidades, face, orelha e couro cabeludo. A intervenção 
com TENS sham foi realizada em locais semelhantes, o mesmo número de vezes e 
pelo mesmo tempo em cada sessão. As medidas de desfecho incluíram a 
comparação de índices obtidos por diferentes questionários autoadministrados pré e 
pós-tratamento. Foram utilizados o Miniquestionário de Sono (MSQ), o Índice de 
Qualidade de Sono de Pittsburgh (PSQI), a Escala de Sonolência de Epworth (ESS), 
os Inventários de Depressão e de Ansiedade de Beck (BDI e BAI) e o Inventário 
Maslach Burnout para Pesquisa entre Estudantes (MBI-SS), além do questionário 
sobre qualidade de vida (WHOQOL-bref). 
 

Resultados A EA melhorou significativamente, em relação ao grupo controle, os 

escores do MSQ, do PSQI, do BDI, das dimensões descrença (D) e eficácia 
acadêmica (EfA) do MBI-SS, e dos domínios saúde física, psicológica e escore 
global do WHOQOL-bref. A EA reduziu significativamente, em relação ao grupo 
TENS sham, os escores do MSQ, do PSQI e do domínio psicológico do WHOQOL-
bref. A melhoria dos escores do grupo TENS sham em relação ao grupo controle foi 
significativa no MSQ, no BDI e na EfA. No grupo EA, o número de estudantes com 
melhoria dos escores após a intervenção foi significativamente maior no MSQ, no 
PSQI, no ESS e no BAI, enquanto no grupo TENS sham esse número só foi 
significativamente maior no MSQ. No grupo controle, esse número foi 
significativamente maior no ESS. 

 
Conclusões 
A eletroacupuntura reduziu significativamente os sintomas mentais relacionados ao 
stress. A melhora obtida com TENS sham, em comparação com a do grupo controle, 
comprovou a presença do efeito placebo, decorrente do ritual de tratamento da 
técnica. 
 
Palavras Chave: stress, insônia, ansiedade, depressão, burnout, estimulação neural 
periférica, eletroacupuntura, efeito placebo. 
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Abstract 
 

Objectives 
To assess the effects of electroacupuncture (EA) on relieving stress-related 
symptoms – sleep disorders, anxiety, depression and burnout – in medical students 
and the presence of the placebo effect of the technique. 
 

Methods: Eighty-two students were randomized into an EA treatment group 

(n=30), a group submitted to transcutaneous electrical nerve stimulation (sham 
TENS, n = 18) and a control group (n=34), not subjected to intervention. EA was 
applied at a continuous frequency of 2 Hz to the limbs, face, ears and scalp for 20 
minutes once a week, over 6 to 8 weeks. Sham TENS was performed on similar sites 
the same number of times and for the same length of time in each session. Outcome 
measurements included a comparison of the indices obtained by different self-applied 
questionnaires pre and post-treatment. The surveys used were the Mini Sleep 
Questionnaire (MSQ), Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI), Epworth Sleepiness 
Scale (ESS), the Beck Depression and Anxiety Inventories (BDI and BAI) and the 
Maslach Burnout Inventory – Student Survey (MBI-SS), in addition to the Quality of 
Life Questionnaire (WHOQOL-bref). 
 

Results EA significantly improved scores on the MSQ, PSQI, BDI, the cynicism (C) 

and academic efficacy (AE) dimensions of the MBI-SS, the physical and 
psychological domains, and overall scores of the WHOQOL-bref, in relation to the 
control group. Compared with the sham TENS group, EA significantly reduced scores 
on the MSQ, PSQI and psychological domains of the WHOQOL-bref. Score 
improvements in the sham TENS group were, in relation to control group, significant 
in the MSQ, BDI and AE. In the EA group, the number of students with better scores 
after intervention was significantly higher for the MSQ, PSQI, ESS and BAI. This 
occurred only for the MSQ in the sham TENS group and for the ESS among the 
control group. 

 
Conclusions 
Electroacupuncture significantly reduced stress-related mental symptoms. The 
improvement obtained by sham TENS compared to the control group confirmed the 
presence of a placebo effect resulting from the treatment ritual of the technique. 

 
Keywords: stress, insomnia, anxiety, depression, burnout, peripheral neural 
stimulation, electroacupuncture, placebo effect. 

 
  

 



9 

 

 

 

Lista de abreviaturas 
 
ACTH   - Hormônio corticotrófico 

EfA   - Eficácia acadêmica 

AVP   - Arginina vasopressina 

BAI   - Inventário de Ansiedade de Beck 

BDI   - Inventário de Depressão de Beck 

CID 10-   - Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas  

      Relacionados à Saúde – 10ª Revisão 

CRH   - Hormônio liberador da corticotrofina 

D   - Descrença 

DS/SNA  - Divisão simpática do Sistema Nervoso Autônomo 

EA   - Eletroacupuntura 

EE   - Exaustão emocional 

ENEP   - Estimulação neural periférica 

ESS   - Escala de Sonolência de Epworth 

HDL   - Lipoproteínas de alta densidade 

IL   - Interleucinas 

LC   - Lócus cerúleo 

LDL   - Lipoproteínas de baixa densidade 

LHH   - Eixo límbico-hipotalâmico-hipofisário 

LHHA   - Eixo límbico-hipotalâmico-hipofisário-adrenal 

MBI   - Inventário Maslach Burnout 

MBI-SS  - Inventário Maslach Burnout para Pesquisa entre Estudantes 

MSQ   - Miniquestionário de Sono 

PENS   - Estimulação elétrica percutânea 

POE   - Peptídeos Opióides Endógenos 

POMC   - Pro-opiomelanocortina 

PSQI   - Índice de Qualidade de Sono de Pittsburgh 

RMf   - Ressonância magnética funcional 

SGA   - Síndrome Geral de Adaptação 

SNA   - Sistema Nervoso Autônomo 

TENS   - Estimulação elétrica transcutânea 

TENS sham  - Estimulação elétrica transcutânea falsa 

TNF   - Fator de necrose tumoral 

WHOQOL-bref - Questionário sobre qualidade de vida da Organização Mundial da 

  Saúde (versão abreviada)  
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Efeitos da eletroacupuntura em sintomas relacionados ao 
stress em estudantes de medicina - estudo randomizado 

controlado com placebo 
 
 

1 INTRODUÇÃO 

 
O stress pode ser definido como “uma reação do organismo, com 

componentes físicos e/ou psicológicos, causada pelas alterações psicofisiológicas 

que ocorrem quando a pessoa se confronta com uma situação que, de um modo ou 

de outro, a irrite, amedronte, excite ou confunda, ou mesmo que a faça imensamente 

feliz” (LIPP & MALAGRIS, 2001). 

 

O stress crônico pode originar manifestações físicas, comportamentais e 

neuropsiquiátricas ou precipitar manifestações de doenças pré-existentes, entre as 

quais estão os distúrbios da mente (insônia, depressão, ansiedade), das funções 

viscerais (cardiovasculares, digestivas, respiratórias, urinárias), e dos sistemas 

endócrino, imunitário e musculoesquelético (LAZARUS & FOLKMAN, 1984; AKIL & 

MORANO, 2000; CHROUSOS, 2009). 

 

Publicações recentes têm sinalizado alta prevalência da Síndrome de 

Burnout, uma das consequências do stress, em estudantes de medicina e médicos 

residentes nos Estados Unidos, com estimativas de aproximadamente 50% entre os 

primeiros e de 23% a 76% entre os médicos-residentes (THOMAS, 2004, DYRBYE 

et al., 2006;). No Brasil, os sintomas de stress e de depressão chegam a 49,7% e a 

79% nos estudantes e médicos residentes, respectivamente (REZENDE et al., 2008; 

AGUIAR et al., 2009). Em outros estudos, constatou-se elevada prevalência de 

distúrbios do sono entre estudantes universitários (RODRIGUES et al, 2002; 

CARDOSO et al., 2009), e que aqueles classificados como maus dormidores tinham 

propensão a desenvolver traços de ansiedade e de depressão (COELHO et al., 

2010). 

 

Por sua vez, a acupuntura com estimulação elétrica ou manual das agulhas e 

outras técnicas de estimulação neural periférica (ENEP) tem sido utilizada para o 
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tratamento das disfunções relacionadas ao stress, incluindo os distúrbios da mente 

(LEWITH & VINCENT, 1998; FILSHIE & WHITE, 1998; THOMPSON, 1998; EZZO et 

al., 2001). 

 

Na condição de especialista em acupuntura, fomos contatados em 2010 pela 

Prof.ª Regina Reis, do Departamento de Psiquiatria do Instituto de Saúde da 

Comunidade da UFF, no sentido de ministrarmos, para os seus alunos, uma palestra 

sobre os efeitos daquela técnica sobre o stress. Este encontro desdobrou-se, 

naquele mesmo ano, na realização, em conjunto com professores daquele 

departamento, de um estudo-piloto (DIAS et al., 2012) que visava avaliar os efeitos 

da eletroacupuntura (EA) no alívio de sintomas mentais relacionados ao stress. 

 

A população deste estudo foi composta de estudantes do quarto período da 

Faculdade de Medicina que participavam de uma pesquisa efetuada sob a 

responsabilidade do Prof. Daniel Pagnin, então em andamento, que avaliava o 

stress no decorrer dos anos da formação médica. 

 

Neste estudo piloto randomizado a eletroacupuntura reduziu 

significativamente a insônia, a depressão e o burnout em um grupo de estudantes de 

medicina, em comparação com um grupo controle não tratado. Entretanto, devido ao 

desenho empregado, não se pode aferir em que proporção esta redução resultou da 

estimulação com agulhas, e qual percentual de melhora poderia ser atribuído ao 

efeito placebo consequente ao ritual de tratamento. 

 

Os resultados obtidos naquela ocasião foram muito promissores, o que nos 

levou a prosseguir com a pesquisa sobre os efeitos da eletroacupuntura em 

sintomas mentais relacionados ao stress. 

 

Assim, em 2011 e 2012, desvinculados do estudo longitudinal que avaliava o 

stress na formação médica, mas ainda com alunos do quarto período, realizamos 

ensaios randomizados comparando os efeitos da EA com um falso procedimento 

(estimulação elétrica transcutânea falsa/TENS sham) e com um grupo controle sem 
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qualquer intervenção. Os resultados do estudo-piloto foram incorporados aos obtidos 

nestes dois anos, e analisados em conjunto. 

 

Nosso objetivo foi confirmar os resultados do estudo piloto, ou seja, 

investigar os efeitos da EA no alívio dos sintomas mentais relacionados ao stress e, 

além disso, avaliar a presença do efeito placebo decorrente do ritual de tratamento 

da técnica. 

 

Por sua característica de originalidade, consideramos que este estudo poderia 

constituir-se em tese de doutorado do autor principal deste trabalho, que agora se 

habilita ao grau de doutor pelo Programa de Pós Graduação em Ciências Médicas 

da Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense. 
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2  ANTECEDENTES CIENTÍFICOS 

2.1 SINDROME DO STRESS, OU SÍNDROME GERAL DE ADAPTAÇÃO 

 
2.1.1 Um pouco de históriaa 
 

“O ano é 1934. 

 

Num laboratório do Departamento de Bioquímica da Universidade McGill, em 

Montreal, um jovem médico endocrinologista vibra com a possível descoberta de um 

novo hormônio sexual. Havia injetado diferentes extratos de ovário em ratas, e as 

mesmas apresentaram crescimento do córtex adrenal, atrofia do timo, do baço, de 

nódulos linfáticos, e úlceras hemorrágicas no revestimento do estômago e duodeno. 

Estas manifestações poderiam aumentar ou diminuir de gravidade, ajustando-se a 

quantidade do extrato. “Podem imaginar minha alegria, parecia que eu me 

encontrava, aos 28 anos, frente a um novo hormônio”, escreve o médico. 

 

Suas esperanças começaram a se desvanecer quando, primeiro injetando 

nos animais extrato de placenta e, depois, de pituitária, obteve os mesmos 

resultados. Entretanto, continuou a supor que havia descoberto um novo hormônio. 

“Quem sabe a pituitária pudesse manufaturar o mesmo”, insiste. Em seguida, tendo 

obtido efeito semelhante após injetar extrato de rins, baço, de outros órgãos, e até 

mesmo formalina, descarta, em princípio, a importância do seu achado. Mas por 

pouco tempo. 

 

Outra opção logo se lhe apresenta: instrumentar alguma maneira de examinar 

seus dados! 

 

Lembra-se dos pacientes que atendera durante sua formação clínica, que 

diziam “estarem se sentindo doentes”, mas, nos quais, tanto o exame físico como os 

                                                 
a
 Os parágrafos que se seguem entre aspas tiveram como referência Gabriel, G. Hans Selye: 

The Discovery of Stress, disponível em 

http://brainconnection.positscience.com/topics/?main=fa/selye. Postagem april 5/2013. 

Acesso em 14/10/2013. Trata-se de um texto escrito em linguagem comum, característica que 

foi mantida como uma forma de homenagear Hans Selye, cuja obra mais conhecida é dirigida 

à população em geral (“The stress of lyfe”, vide adiante). 

http://brainconnection.positscience.com/topics/?main=fa/selye.%20Postagem%20april%205/2013.%20Acesso%20em%2014/10/2013
http://brainconnection.positscience.com/topics/?main=fa/selye.%20Postagem%20april%205/2013.%20Acesso%20em%2014/10/2013
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laboratoriais não revelavam a causa do padecimento. Tinham a língua saburrosa, 

queixavam-se de dores difusas nas articulações, perturbações intestinais, perda de 

apetite. Alguns apresentavam também febre, inflamação do fígado, do baço e 

angina, erupções na pele e outros sintomas gerais. Só mais tarde, quando os 

exames acusavam algo como, por exemplo, um padecimento do fígado, é que se 

podia instituir um tratamento. 

 

Na ocasião, uma pergunta alojou-se em sua mente: como era possível que os 

doutores, tendo atrás de si a longa história da medicina, tenham gasto tanto tempo e 

energia no tratamento de enfermidades individuais e tão pouca atenção à “síndrome 

do estar se sentindo doente”? O que seria responsável pela mesma? Ainda que 

cativado por esta ideia, o médico não tinha tempo, energia ou experiência para 

dedicar-se ao desafio de esclarecê-la. Chegou a mencionar suas dúvidas aos seus 

preceptores, que mais não fizeram que rir-se entre dentes da ingenuidade do jovem. 

 

Aquela ideia permaneceu latente quase uma década, e retornava agora à sua 

memória. Intuiu que seus pacientes tinham algo em comum com suas ratas 

enfermas, e empenhou-se em descobrir o que seria, dedicando sua vida a este 

estudo. 

 

Este jovem médico era o Dr Hans Selye (1907-1982), húngaro de nascimento, 

que viria a se tornar universalmente conhecido”. 

 

Em 1936, Selye publicou, na revista britânica Nature (SELYIE, 1936), seus 

estudos sobre o que denominou Síndrome Geral de Adaptação (SGA), ou Síndrome 

do Stress, descrevendo-a como um processo em que o corpo se confronta com 

agentes nocivos, ou agentes estressores, de natureza diversa. Tais estímulos, 

embora inespecíficos, desencadeiam uma resposta específica do organismo, que 

varia conforme a intensidade do estímulo, e que guarda uma relação causal com 

quadros clínicos que abrangem desde casos com pouca gravidade até situações 

com comprometimento orgânico generalizado (SELYE, 1976). 

 

Segundo o autor, a síndrome do stress completa é composta de três estágios: 
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o primeiro é a reação de alarme, que é a soma de todos os fenômenos 

inespecíficos ativados por estímulos aos quais o organismo não está adaptado 

qualitativa ou quantitativamente. As manifestações clínicas dependem, no início do 

quadro, da natureza do estressor, e logo em seguida da reação do organismo, 

sendo estas estereotipadas e independentes da natureza do estímulo. O segundo 

estágio é o de resistência, no qual o organismo adapta-se em resultado da 

exposição contínua ao estressor, alcançando um novo equilíbrio homeostático ou 

convivendo a partir daí em um estado de cacostasia. Muitas alterações morfológicas 

e bioquímicas da reação de alarme desaparecem neste estágio. O terceiro estágio é 

o de exaustão, que se desenvolve como resultado da exposição muito prolongada 

aos estímulos. Neste estágio, a adaptação não pode ser mantida e o organismo 

sucumbe (SELYE, 1976). 

 

Ainda de acordo com Selye, percorremos muitas e muitas vezes, no curso de 

nossas vidas os dois estágios iniciais da Síndrome Geral de Adaptação, pois, do 

contrário, não poderíamos nos adaptar às atividades e demandas próprias do 

homem. Grande parte de nossas realizações, na verdade, são impulsionadas pelo 

conjunto das respostas que o organismo manifesta frente aos diferentes estímulos. 

Assim, o que pode provocar danos à saúde são a intensidade e a duração 

prolongada da reação ao stress, diretamente proporcionais às ameaças externas ou 

internas a que estamos sujeitos no dia a dia (SELYE, 1976). 

 

Em sucessivos trabalhos, Selye reviu e atualizou os conceitos sobre sua 

descoberta (SELYE, 1946; SELYE, 1951; SELYE, 1976), publicando dezenas de 

livros e mais de 1.600 artigos científicos, quase todos sobre o tema do stress. 

Publicou, também, livros dirigidos ao público em geral, como “The stress of lyfe”, em 

1956, e “Stress without Distress” em 1974, nos quais tece considerações filosóficas 

sobre o comportamento humano individual e coletivo a ser seguido com o objetivo de 

prevenir e/ou amenizar as consequências do stress na sociedade (JACKSON, 2012). 

 

Suas ideias inovadoras ajudaram a delimitar um campo até então inexplorado 

na medicina – o estudo dos efeitos do stress biológico sobre o organismo - que 

aflorou na primeira metade do século XX. Superando o ceticismo inicial de muitos 



18 

 

 

 

estudiosos (JACKSON, 2012; VINER, 1999), a descoberta de Hans Selye continua 

atual, devidamente valorizada através do trabalho de centenas de investigadores em 

todo o mundo. 

 

 

2.1.2 Homeostasia e stress  

 

O termo stress é originário da física, significando o grau de deformidade 

sofrido por um material submetido a um esforço ou tensão. Em medicina a palavra 

indica uma ameaça real, ou percebida como tal, que possa alterar a homeostasia, o 

complexo equilíbrio dinâmico presente em todos os seres vivos (AKIL & MORANO, 

2000; CHROUSOS, 2009). 

 

Tais ameaças, denominadas estressores, compreendem uma longa lista de 

forças físicas ou psicológicas potencialmente adversas: traumatismos, esforços 

musculares excessivos, infecções, intoxicações químicas, exposição a alérgenos, 

doenças degenerativas, doenças autoimunes, emoções (amor, ódio, alegria, raiva, 

desafios e medo), perdas afetivas, excesso de atividade mental, catástrofes naturais, 

entre outras (SELIE, 1976; SEGERSTROM & MILLER, 2004). 

 

Quando a intensidade e/ou a duração dos estressores excedem certo nível, o 

sistema homeostático ativa respostas compensatórias, fisiológicas e 

comportamentais, que visam adaptar o organismo para enfrentar a situação. O 

sistema do stress coordena este processo, fundamental para a sobrevivência 

(SELIE, 1976; CHROUSUS, 2009). 

 

Os mecanismos homeostáticos, que incluem o sistema do stress, podem ter 

seus efeitos representados por uma curva em U invertida (figura 1). O equilíbrio 

basal ideal (eustasia) encontra-se na faixa central da curva. A adaptação 

inadequada (alostasia ou cacostasia) pode se dar nos dois sentidos, causando 

prejuízos ao organismo em curto ou longo prazo (CHROUSUS, 2009). 

 

Os efetores centrais do sistema do stress incluem os hormônios hipotalâmicos 

arginina vasopressina (AVP), hormônio liberador da corticotrofina (CRH), peptídeos 
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derivados da proopiomelanocortina (POMC), tais como o hormônio estimulante dos 

melanócitos, e a beta-endorfina e a noradrenalina, produzidas no lócus cerúleo e 

nos centros autonômicos simpáticos do tronco cerebral. Vias serotoninérgicas 

ascendentes originadas no núcleo da rafe e no sistema histaminérgico hipotalâmico 

posterior acompanham a resposta do lócus cerúleo ao stress, através da liberação 

de 5-hidroxitriptamina e histamina, respectivamente (AKIL & MORANO, 2000; 

CHROUSOS, 2000; CHROUSUS 2009). 

 

Os efetores periféricos são os glicocorticoides, regulados pelo eixo 

hipotalâmico-hipofisário-adrenal, e as catecolaminas noradrenalina e adrenalina, 

regulados pelo sistema nervoso simpático adrenomedular ou por via sistêmica 

(hematogênica). As fibras nervosas simpáticas pós-ganglionares também secretam o 

CRH, entre outras substâncias, e ambas as catecolaminas estimulam a liberação de 

interleucinas pelas células imunes e outras vias periféricas, através de receptores 

beta adrenérgicos (AKIL & MORANO, 2000; CHROUSOS, 2000; CHROUSUS 2009). 

 

Figura 1 - Atividade do Sistema Homeostático 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fonte: CROUSUS, 2009 

 
O eixo límbico-hipotalâmico-hipofisário-adrenal (LHHA) e os centros de 

noradrenalina do tronco cerebral (divisão simpática do Sistema Nervoso Autônomo - 

DS/SNA) são as principais estruturas acionadas na reação ao stress. O efetor mais 

importante do eixo LHHA é o CRH, embora a AVP e os hormônios derivados da 
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POMC potencializem seus efeitos. Os efetores principais da DS/SNA são a 

adrenalina e noradrenalina (AKIL & MORANO, 2000; CHROUSOS, 2000; 

CHROUSUS 2009). 

 

O sistema límbico, que inclui o hipotálamo, o hipocampo e a amígdala, tem 

papel destacado frente às emoções que produzem ou acompanham o stress. A 

amígdala, considerada o botão de disparo das reações emocionais, tem seu próprio 

sistema de modulação do CRH envolvido na geração da raiva ou medo. No stress 

agudo são ativadas estruturas dopaminérgicas mesolímbicas do sistema de 

recompensa (que ligam a área tegumentar ventral ao núcleo acubens) e o sistema 

dopamimérgico mesocortical (que liga o tegumento ventral ao lobo frontal e pré-

frontal). Finalmente, a reação aguda ao stress ativa também o hipocampo – órgão 

importante na geração da memória – que por sua vez sofre um feedback negativo 

pelo nível de glicocorticóides circulantes liberados pelo LHHA por influência do 

hipotálamo. Assim, os diferentes sistemas relacionados ao stress se reforçam 

mutuamente, influenciam e são influenciados por outras estruturas do organismo 

(AKIL & MORANO, 2000; LENT, 2001; AMARAL, 2003; CHROUSOS, 2009). 

 

Dessa forma, frente a uma ameaça súbita, o sistema do stress entra 

imediatamente em ação. A amígdala é ativada e esta, por comunicação neural, 

modula o hipotálamo, que aciona a divisão simpática do SNA, ocorrendo em 

consequência uma série de ajustes fisiológicos: aumento da frequência cardíaca; 

vasoconstricção cutânea, que redireciona o fluxo sanguíneo para o sistema nervoso 

e os músculos; aceleração da respiração e dilatação das vias aéreas, que aumentam 

a oxigenação do sangue e tecidos; interrupção do peristaltismo digestivo, não 

necessário nesse momento; sudorese e piloereção, que possibilitam as trocas de 

calor com o ambiente; ocorre ainda aumento do número de linfócitos circulantes, por 

estimulação do sistema linfático e da glicemia. Atos comportamentais estereotipados 

também ocorrem na reação aguda ao medo, indicando o envolvimento do sistema 

motor: o indivíduo torna-se extremamente alerta e assume uma postura defensiva, 

com a musculatura do tronco tensa, pronta para movimentos bruscos, e os braços 

semifletidos na frente do corpo. Às vezes grita ou chora. Está preparado para “lutar 

ou fugir” da ameaça, segundo os termos empregados por Cannon em 1927, quando 
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se dedicava ao estudo do SNA (LENT, 2001). Este quadro corresponde à reação de 

alarme, descrita por Selye (SELYE, 1976). 

 

Sob a ativação contínua da amígdala e por retroação da concentração 

sanguínea aumentada de adrenalina e noradrenalina, o hipotálamo passa a secretar 

CRH, que estimula a liberação do hormônio corticotrófico (ACTH), acionando uma 

cadeia endócrina característica. O ACTH irá ativar o córtex adrenal, provocando a 

secreção sistêmica de glicocorticóides, que tem, entre outros, efeito generalizado no 

metabolismo do organismo. A maioria das células passa a transformar diferentes 

moléculas orgânicas em glicose e glicogênio, provendo o indivíduo de fontes 

rapidamente mobilizáveis de energia que serão utilizadas para combater a ameaça 

(LENT, 2001). 

 

As respostas adaptativas coordenadas pelo sistema do stress frente às 

ameaças têm três possíveis resultados finais: 1) o organismo volta ao estado de 

eustasia após superar a ameaça; 2) a resposta adaptativa pode ser inadequada e o 

organismo entra em cacostasia; 3) o organismo adquire experiência e aumenta sua 

capacidade homeostática (hiperestasia) (SELYE, 1976; CHROUSOS, 2000, 

CHROUSUS 2009).  

 

Assim, cumprida sua função, a reação ao stress deve ser contida e a 

homeostasia restaurada. O aumento da concentração sérica de glicocorticóides é o 

principal mecanismo de feedback negativo da síndrome do stress, interrompendo a 

secreção de CRH pelo eixo límbico-hipotálamo-hipofisário-adrenal (LHHA). Ao 

mesmo tempo, os glicocorticóides atuam como imunossupressores e modulam a 

inflamação, que muitas vezes está presente na síndrome (AKIL & MORANO, 2000; 

CHROUSUS, 2000; CHROUSUS, 2009). 

 

A inflamação local ou sistêmica decorre da liberação do fator de necrose 

tumoral (TNF) e de outras citocinas pró-inflamatórias por macrófagos ativados em 

diferentes tecidos em resposta a infecções, traumas e outros estímulos estressores. 

Além dos glicocorticóides, diferentes mediadores liberados na corrente sanguínea 

contribuem para a redução desta inflamação, como citocinas anti-inflamatórias, 
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hormônio estimulante dos melanócitos, adrenalina, noradrenalina e efetores locais 

(CHROUSUS 2000; TRACEY, 2002; PAVLOV et al., 2003; TRACEY, 2009). 

 

Um mecanismo neural, recentemente identificado, atua neste mesmo sentido. 

É a via anti-inflamatória colinérgica, ou reflexo inflamatório. Aqui, a atividade eferente 

do nervo vago promove a liberação de acetilcolina em órgãos do sistema 

reticuloendotelial (coração, fígado, baço, trato digestivo) e esta inibe a liberação de 

TNF e outras citocinas inflamatórias, como se fosse um verdadeiro reflexo. Em 

contraste com a via circulatória, difusa, lenta, o reflexo inflamatório é rápido e 

localizado no tecido afetado, e pode ajudar a evitar, assim, a inflamação 

generalizada (TRACEY, 2002, PAVLOV et al., 2003; TRACEY, 2009). 

 

A ótima atividade basal e capacidade de resposta do sistema de stress são 

fundamentais para a sensação de bem-estar, para o desempenho bem sucedido de 

tarefas e para interações sociais adequadas. A resposta inadequada deste sistema 

pode afetar o desenvolvimento, crescimento e composição corporal, e levar a uma 

série de condições patológicas, comportamentais e somáticas (endócrinas, 

metabólicas, cardiovasculares, autoimunes e alérgicas), abordadas a seguir (AKIL & 

MORANO, 2000; CHROUSOS, 2000; SEGERSTROM & MILLER, 2004; 

CHROUSUS, 2009). 

 

2.1.3 O stress e suas consequências para a saúde 

 

O desenvolvimento e gravidade das manifestações da síndrome de stress 

dependem da vulnerabilidade genética e da resiliência do indivíduo, de sua 

exposição ao estressor no período crítico de desenvolvimento, da presença de 

fatores ambientais adversos ou protetores e da magnitude e duração do stress. A 

presença de estressores no período pré-natal, na infância e adolescência pode ter 

efeitos prolongados, como a persistência da cacostasia por toda a vida do indivíduo. 

Estes efeitos são determinados constitucionalmente ou epigeneticamente, e são 

mediados pelos hormônios do stress, como o hormônio liberador da corticotrofina 

(CRH) e o cortisol. Naturalmente, durante este mesmo período crítico, os indivíduos 

podem desenvolver hiperestasia e se tornarem resistentes a estes estressores na 
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vida adulta (CHROUSUS, 2009). 

 

O stress agudo é gatilho para manifestações alérgicas, como asma, eczema, 

urticária, fenômenos angiocinéticos como enxaqueca, crises hipertensivas ou 

hipotensivas, diferentes tipos de dor (cefaleias, dor abdominal, pélvica e lombar), 

sintomas gastrointestinais (dor, indigestão, diarreia, constipação), bem como 

ataques de pânico ou episódios psicóticos. A patogênese destas manifestações é a 

secreção aumentada dos mediadores do sistema de stress e os efeitos destes no 

organismo, no contexto de um background vulnerável (CHROUSUS, 2009). 

 

Os sintomas do stress crônico (figura 2) também resultam da ativação 

contínua ou intermitente do sistema do stress e da sickness syndromeb (síndrome da 

enfermidade), entidade recentemente descrita, cujos sintomas se sobrepõem aos da 

síndrome do stress (CHROUSOS 2000; CHROUSUS 2009; SAPER et al., 2012). 

 

As manifestações comportamentais devidas à liberação excessiva de CRH, 

noradrenalina, cortisol e outros hormônios incluem: ativação do sistema do medo, 

causando ansiedade, anorexia ou hiperfagia; taquifilaxia do sistema de recompensa, 

produzindo depressão e compulsão alimentar; e alteração do sistema do sono/vigília, 

causando insônia, falta de sono e sonolência diurna. As citocinas proinflamatórias 

(TNF, IL-6 e outras), em sinergismo com os mediadores citados acima, geram 

fadiga, náusea, dor de cabeça e dores generalizadas, afetam o sistema 

cognitivo/executivo e alteram a capacidade do indivíduo de tomar decisões e 

executá-las. Um ciclo vicioso se instala, no qual o mau ajuste comportamental leva a 

problemas psicossociais junto à família, aos amigos, na escola e no trabalho, que 

sustentam e causam maior liberação de mediadores do stress. A pessoa jovem, com 

o cérebro ainda em desenvolvimento, é particularmente vulnerável a esta situação, 

                                                 
b
 A sickness syndrome é causada pela ativação do eixo límbico hipotálamo hipofisário adrenal 

(LHHA) e do sistema lócus cerúleo/noradrenalina e sistema nervoso simpático (LC-NA/SNS) 

– os componentes clássicos da resposta ao stress – e por citocinas pró-inflamatórias como 

TNF alfa, interleucina 1 (IL-1) e interleucina 6 (IL-6). Os pacientes queixam-se de anorexia, 

náusea, fadiga, hiperalgesia com ou sem cefaleia, febre, aumento do metabolismo basal, 

distúrbios do sono, sonolência diurna, reclusão social e tristeza, depressão. Não por acaso, 

este conjunto de sintomas é muito semelhante ao que Selye descreveu ao atender seus 

pacientes no início de sua vida profissional, que diziam “estarem se sentindo doentes”. 
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até porque não tem experiência prévia que possa ajudar a superá-la (CHROUSUS 

2009). 

 

 

             Figura 2 – Consequências do stress crônico na saúde 

 

ACTH, hormônio adrenocorticotrófico; AVP, arginina vasopressina; CRH, hormônio liberador da 

corticotrofina; iCRH, CRH imune; E, epinefrina; E2, estradiol; GH, hormônio do crescimento; HPA, 

hipotálamo hipofisário adrenal; IGF-I, hormônio do crescimento insulina-like I; IL-6, interleucina 6; LC, 

lócus cerúleo; LH, hormônio luteinizante; NE, norepinefrina; PSA, pressão sanguínea arterial; RFA, 

reagentes da fase aguda; T, testosterona; TG, triglicerídeos . 

Fonte: CHROUSUS, 2009 (modificado). 

 

As consequências somáticas do stress crônico podem ser igualmente 

devastadoras, ou ainda piores. Na criança pode haver prejuízo do desenvolvimento, 

por hipofunção do eixo do hormônio do crescimento; em adultos o hipogonadismo 



25 

 

 

 

induzido pelo stress manifesta-se por perda de libido e hipofertilidade, e a 

hiperatividade simpática pode levar à hipertensão essencial, enquanto o aumento do 

cortisol circulante acarreta acumulação da gordura visceral e hipersecreção de 

insulina. As mesmas alterações hormonais provocam sarcopenia, osteopenia ou 

osteoporose, dislipidemia (elevação do colesterol total, dos triglicerídeos e do LDL, 

com diminuição do colesterol HDL) e intolerância aos carboidratos ou diabetes tipos 

II, um conjunto de manifestações que caracterizam a síndrome metabólica 

(CHROUSUS, 2009). 

 

Mulheres em idade reprodutiva e geneticamente predispostas podem 

desenvolver a síndrome do ovário policístico, que pode manifestar-se por 

oligomenorreia, amenorreia e redução da fertilidade (CHROUSUS, 2009). 

 

A hipersecreção de IL-6 relacionada ao stress, o aumento do cortisol e a 

inflamação generalizada devido à adipose tecidual, junto à resistência à insulina, 

hipertensão e dislipidemia, contribuem para a hipercoagulação sanguínea, disfunção 

endotelial, aterosclerose e lesões cárdio e neurovasculares. A desregulação do 

sistema do stress e do sistema nervoso autônomo também acarreta desordens 

digestivas, como úlcera péptica e síndrome do cólon irritável (CHROUSUS, 2009). 

 

A disfunção do sistema imune induzida pelo stress crônico afeta a imunidade 

humoral e celular e aumenta, por exemplo, a vulnerabilidade dos indivíduos a 

infecções por Helicobacter pylori, por Mycobacterium tuberculosis e às viroses 

respiratórias comuns. Da mesma forma, desordens autoimunes como enfermidade 

de Graves, lúpus eritematoso e certas condições alérgicas são atribuídas à 

disfunção da imunidade causada pelo stress. Embora haja controvérsias, parece 

haver vulnerabilidade maior para o surgimento e progressão acelerada de certos 

tipos de neoplasia (CHROUSUS, 2000; SEGERSTROM et al., 2004; CHROUSUS 

2009). 

 

A interface entre o sistema límbico e os circuitos de controle do stress é o 

ponto de interação entre estes circuitos e a expressão de várias desordens mentais 

e doenças psiquiátricas mais graves, como a esquizofrenia (AKIL & MORANO, 
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2000). 

 

As desordens mentais relacionadas ao stress que interessam ao presente 

trabalho incluem ansiedade, depressão, burnout e distúrbios do sono. Tais 

condições são abordadas suscintamente a seguir, bem como os questionários 

utilizados para sua detecção. 

 

2.1.4 O stress e desordens mentais / os questionários utilizados para sua 

detecção 

 

Ansiedade é um quadro clínico que acompanha o stress, caracterizado por 

um estado de humor em que o indivíduo permanece de sobreaviso para lidar com 

eventos futuros negativos (BARLOW, 2000). De acordo com Lent, a ansiedade é 

diferente do stress. Neste último identifica-se uma causa geradora de medo crônico, 

como entre os policiais, por exemplo, que vivem sob stress porque suas atividades 

profissionais os submetem a constante perigo de vida. Já o termo ansiedade seria 

reservado para um estado de tensão ou apreensão cujas causas não são 

necessariamente produtoras de medo, mas sim da expectativa de que alguma coisa, 

nem sempre ruim, acontecerá num futuro próximo, como a espera de uma pessoa 

querida, que irá chegar de viagem após uma ausência prolongada, ou de uma 

partida decisiva do seu time de futebol. Como estas diferenças são muito sutis, os 

termos ansiedade e stress muitas vezes são empregados como sinônimos (LENT 

2001). 

 

Medo e ansiedade também se confundem. O primeiro se caracteriza por uma 

ameaça presente, breve, específica, da qual o indivíduo tende a fugir, enquanto 

ansiedade refere-se a uma ameaça indefinida no futuro, difusa, com duração de 

tempo maior, e que interfere com o enfrentamento construtivo do sujeito (SYLVERS 

et al., 2011). 

 

As manifestações da ansiedade decorrem dos ajustes fisiológicos promovidos 

pelo sistema nervoso autônomo e pelo eixo hipotálamo hipofisário e são 

consideradas normais até certo ponto – mal definido – a partir do qual começam a 
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provocar sofrimento no indivíduo; daí em diante, ocorrem ansiedade patológica 

generalizada e outros distúrbios emocionais, como a síndrome do pânico, fobias e 

diferentes subtipos de ansiedade (CID 10, 1999; LENT, 2001; GALE & OAKLEY-

BROWNE, 2004). 

 

Os sintomas incluem, em menor ou maior grau, inquietude, sensação de vazio 

na cabeça, nervosismo persistente, palpitações, taquicardia, sudorese, piloereção, 

fraqueza e tensão muscular, tremores, formigamento, fadiga, náusea, dor no peito e 

no estômago, cefaleia de tensão, respiração curta, etc. (LENT, 2001; CID 10, 1999; 

IACOVOU, 2011). Medo de ficar doente ou sofrer um acidente eminente, ou de que 

isto aconteça com algum parente, é comum na ansiedade generalizada (CID 10, 

1999). 

 

Conforme a lei de Yerkes-Dodson, um certo nível de stress (ou ansiedade) é 

necessário para que se obtenha melhores resultados em um exame, ou em 

competições. No entanto, quando o nível de ansiedade excede o ideal, o resultado é 

um declínio no desempenho do indivíduo. O medo, a preocupação, a apreensão ou o 

nervosismo sentido por estudantes, pelo receio de falhar em um exame, pode 

produzir sentimentos como a redução do seu valor pessoal, a vergonha do 

professor, dos colegas ou dos pais, ou ainda a sensação de perda de controle 

(LIEBERT & MORRIS, 1967; SALEHI et al., 2010). Decerto, os ajustes fisiológicos 

que sucedem a estes sentimentos produzem as manifestações clínicas da 

ansiedade, referidas acima. 

 

Segundo Martin Monzon (2007) o stress acadêmico é um fenômeno complexo 

que deve ser analisado por variáveis inter-relacionadas: estressores acadêmicos, 

experiência subjetiva do stress, moderadores do stress e por fim os efeitos do stress 

no contexto universitário. A falta de controle sobre o ambiente potencialmente 

gerador de stress poderia levar ao fracasso acadêmico. 

 

Neste estudo a ansiedade foi avaliada pelo Inventário de Ansiedade de Beck 

(BAI) (BECK et al. [a],1988), validado em português por Cunha (1997; 2001) (anexo 

E). Trata-se de um questionário autoadministrado composto de 21 sintomas 
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apresentados pelo indivíduo na última semana, incluindo o dia da aplicação. Cada 

sintoma é avaliado pela intensidade entre os graus 0 e 3 (0 = absolutamente não 

apresentei; 1 = levemente, não me incomodou muito; 2 = moderadamente, foi muito 

desagradável mas pude suportar; 3 = gravemente, dificilmente pude suportar). 

 

A intensidade dos sintomas, obtida pelo soma dos escores dos 21 itens do 

questionário, permite classificar a ansiedade em graus de gravidade. Neste trabalho 

a pontuação dos escores entre 0 e 9 classificou os estudantes como livres de 

ansiedade, entre 10 e 18 como acometidos por ansiedade leve a moderada, entre 19 

e 29 como acometidos de ansiedade moderada a grave e de 30 ou mais como 

portadores de ansiedade grave, de acordo com Julian (2011). 

 

As desordens depressivas são caracterizadas por rebaixamento do humor, 

redução da energia e da atividade (CID 10, 1999; GEDDES et al., 2003). Existe 

alteração da capacidade de experimentar o prazer, perda de interesse, diminuição 

da capacidade de concentração e do apetite, fadiga mesmo após esforços mínimos, 

alterações do sono (insônia, despertar precoce), ideias de culpa ou indignidade e 

redução da autoestima e da autoconfiança, mesmo nas formas mais leves. O humor 

depressivo pode ser acompanhado também de lentidão psicomotora acentuada, 

agitação, perda de peso e da libido (CID 10, 1999), pensamentos suicidas ou 

tentativas de suicídio, excesso de apetite, irritação, dores generalizadas, câimbras, 

problemas digestivos e outros (NIMH, 2011). Nas pessoas muito deprimidas, os 

sentimentos negativos têm precedência sobre as atividades prazerosas, como 

dormir, comer e fazer sexo, o que é indicativo de uma dramática mudança de 

prioridades do organismo (AKIL & MORANO, 2000). 

 

Discute-se se a depressão é causa ou consequência da desregulação 

primária do eixo límbico hipotálamo hipofisário adrenal (LHHA) envolvido na reação 

ao stress, mas não há dúvida de que este é afetado pelos episódios depressivos e 

vice versa, estabelecendo-se, de qualquer forma, um ciclo vicioso (AKIL & 

MORANO, 2000). 

 

Os sintomas depressivos foram aferidos neste estudo pela aplicação do 
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Inventário de Depressão de Beck (BDI) (BECK et al. 1961; BECK et al. [b], 1988), 

devidamente validado em português (CUNHA, 2001; GORESTEIN & ANDRADE 

2008) (anexo D). Trata-se de um questionário autoadministrado composto de 21 

grupos de afirmações que incluem sintomas e atitudes, cuja intensidade ou 

importância variam de 0 a 3. Solicita-se ao indivíduo que identifique, em cada grupo, 

a afirmação que melhor descreve como se sentiu na última semana, incluindo o dia 

da aplicação. 

 

A pontuação obtida pela soma dos escores de cada grupo permite classificar 

a gravidade da depressão. Há diferentes propostas de pontos de corte para 

distinguir os níveis de depressão utilizando o BDI, dependendo da natureza da 

amostra e dos objetivos do estudo (GORESTEIN & ANDRADE, 2008). Neste 

trabalho a pontuação dos escores entre 0 e 9 classificou os estudantes como livres 

de depressão, de 10 a 18 como acometidos de depressão leve a moderada, de 19 a 

29 como acometidos de depressão moderada a grave e de 30 ou mais como 

acometidos de depressão grave, de acordo com Beck et al. (a, b, 1988). 

 

A Síndrome de Burnout é descrita como um quadro clínico relacionado aos 

estressores interpessoais ocorridos na situação de trabalho, trazendo consigo 

consequências negativas tanto em nível individual, como profissional, familiar e 

social (MASLACH et al., 2001; BENEVIDES-PEREIRA, 2002; CARLOTTO & 

CÂMARA, 2007). 

 

A síndrome é composta por três dimensões chave: exaustão emocional, 

despersonalização e redução da realização profissional. Por exaustão emocional 

entende-se uma sobre solicitação ou esgotamento dos recursos emocionais, morais 

e psicológicos da pessoa. A despersonalização traduz uma distanciação afetiva ou 

indiferença emocional em relação aos outros, nomeadamente àqueles que são a 

razão de ser da atividade profissional (pacientes, clientes, alunos, etc.). A baixa 

realização pessoal exprime uma diminuição dos sentimentos de competência e de 

prazer associados ao desempenho de uma atividade profissional (MASLACH et al., 

2001; CARLOTTO & CÂMARA, 2006; MAROCO & TECEDEIRO, 2009). 
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Historicamente, a síndrome foi associada a profissões de “relação de ajuda”, 

(médicos, enfermeiros, advogados, professores), mas as investigações 

demonstraram não haver razão para restringir seu estudo a esses grupos. Assim, 

seu conceito tem se estendido a todas as atividades profissionais, incluindo as que 

não sendo propriamente uma atividade profissional de "relação de ajuda", partilham 

com estas alguns pontos comuns, como por exemplo, as “mães em tempo integral” e 

estudantes de medicina. (CARLOTTO & CÂMARA, 2006; TARNOWSKI & 

CARLOTO, 2007; MAROCO & TECEDEIRO, 2009). 

 

O instrumento mais utilizado para o diagnóstico de burnout é o Inventário de 

Maslach Burnout (Maslach Burnout Inventory / MBI). Trata-se de uma escala de 

autoavaliação em que se solicita que o indivíduo classifique, conforme sete 

possibilidades, com que frequência sente um conjunto de sentimentos expressos em 

frases, e que fornece, ao final, um escore para cada dimensão da síndrome. O 

questionário aplicado em profissionais de saúde ou educadores é composto de 22 

itens e, para trabalhadores em geral, por 16 itens (CARLOTTO & CÂMARA, 2006; 

MAROCO & TECEDEIRO, 2009). 

O questionário dirigido aos estudantes e aplicado neste trabalho foi o 

Inventário de Maslach Burnout para Pesquisa em Estudantes (Maslach Burnout 

Inventory –Student Survey / MBI-SS), adaptado por Schaufeli et al. (2002), traduzido 

e validado em português brasileiro (CARLOTTO & CÂMARA, 2006) (anexo F). Esta 

versão contem 15 itens, sendo que as dimensões despersonalização e realização 

profissional, utilizadas em profissionais, são designadas, respectivamente, como 

descrença (atitude cínica e distanciada em relação ao estudo – composta pelos itens 

2, 9, 10 e 14 do inventário) e eficácia acadêmica (a percepção de estarem sendo 

incompetentes como estudantes – itens 3, 5, 7, 11, 13 e15). A Exaustão Emocional 

traduz o sentimento de estar exausto em virtude das exigências do estudo (itens 1, 

4, 6, 8 e 12 do inventário) (CARLOTTO & CÂMARA, 2006). 

A pontuação a ser assinalada em cada item varia de 0 (nunca experimentou o 

relatado) a 6 (experimenta todos os dias), e os resultados são apresentados, em 

cada dimensão, pela média dos pontos que a compõem. 
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Independente da versão do MBI utilizada, as três dimensões devem ser 

avaliadas e consideradas a fim de manter a perspectiva da síndrome. Altos escores 

em Exaustão Emocional e Descrença e baixos escores em Eficácia Acadêmica (esta 

subescala é inversa) são indicativos de burnout (CARLOTTO & CÂMARA, 2006). 

Existe muita discussão sobre os pontos de corte que definem a síndrome, e também 

a ressalva de que o MBI não deve ser empregado como uma ferramenta para 

diagnóstico clínico individual (SCHAUFELI et al., 1995). O ponto de corte utilizado 

em cada dimensão, neste estudo, foi 3. 

 

Os distúrbios do sono são classificados em oito categorias, com dezenas de 

subcategorias (INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF SLEEP DISORDERS, 

2005). Neste estudo interessam a insônia e a hipersonia não orgânicas (ou 

primárias), de acordo com a denominação da CID 10 (1999), que poderiam estar 

associadas ao stress acadêmico. 

 

Por insônia entende-se a dificuldade em iniciar e/ou manter o sono, ou o sono 

não reparador, insuficiente para propiciar um bom estado de alerta e bem estar físico 

e mental durante o dia, com o comprometimento consequente das atividades 

diurnas. Os indivíduos apresentam com frequência irritabilidade, baixo rendimento 

profissional, alteração na concentração, perda da memória e fadiga (SOCIEDADE 

BRASILEIRA DO SONO, 2003). 

 

A hipersonia é um estado de sonolência diurna excessiva e ataques de sono 

durante o dia, ou por outro lado, períodos de transição prolongados até o estado de 

vigília completo após o despertar (CID 10, 1999). 

 

Ambas as condições têm alta prevalência na população em geral e são 

consideradas um problema relevante em saúde pública (ROTH et al., 1996; PIRES 

et al., 2007), não só pelas consequências que acarretam isoladamente mas também 

por sua associação com diferentes desordens mentais, como ansiedade, depressão 

ou abuso de medicamentos (BRESLAU et al., 1996; ROTH et al., 1996; OHAYON & 

ROTH, 2003; DEWEERDT, 2013). A insônia relaciona-se, ainda, com distúrbios 



32 

 

 

 

metabólicos, disfunção imune, doenças crônicas (DOLGIN, 2013), incluindo o mal de 

Alzheimer (COSTANDI, 2013) e a obesidade (OWENS, 2013). 

 

O Miniquestionário do Sono (MSQ), descrito por Zomer et al. (1985), tem sido 

utilizado como screening em pesquisas qualitativas sobre o sono. A versão 

brasileira, validada por Falavigna et al. (2010), foi o instrumento usado neste 

trabalho para selecionar os participantes do ensaio clínico (anexo A). É um 

questionário autoadministrado, composto de 10 perguntas referentes à insônia e 

sonolência diurna ocorridas nos últimos 30 dias, cujas respostas são assinaladas 

numa escala de 1 (nunca) a 7 (sempre). A soma dos escores fornece uma 

pontuação, que classifica a qualidade do sono: de 10 a 24 significando boa 

qualidade; de 25 a 27 indicando leve dificuldade de sono; de 28-30 traduzindo uma 

dificuldade moderada; e acima de 30 correspondendo a uma grave dificuldade de 

sono (FALAVIGNA et al., 2010). 

 

O Índice de Qualidade de Sono de Pittsburgh (PSQI) (anexo B) foi 

desenvolvido por Buysse et al. (1989) e validado no Brasil por Bertolazi et al. (2008). 

O instrumento é composto por 19 questões autoadministradas e cinco questões 

respondidas por seus companheiros de quarto; estas últimas são utilizadas somente 

como informação clínica. As respostas devem se referir aos últimos 30 dias. As 19 

questões têm pesos distribuídos numa escala de 0 a 3 e são agrupadas em sete 

componentes: a qualidade subjetiva do sono, a latência, a duração, a eficiência 

habitual, os transtornos do sono, o uso de medicamentos para dormir e a disfunção 

diurna. As pontuações destes componentes são somadas para produzirem um 

escore global, que varia de 0 a 21 onde, quanto maior a pontuação, pior a qualidade 

do sono. Um escore global de PSQI > 5 indica que o indivíduo está apresentando 

grandes dificuldades em pelo menos dois componentes, ou dificuldades moderadas 

em mais de três componentes. As instruções para pontuação do PSQI (BUYSSE et 

al., 1989) se encontram em apenso ao anexo C. 

 

A Escala de Sonolência de Epworth (ESS) foi desenvolvida por Johns (1991). 

Trata-se de um questionário autoadministrado que se refere à possibilidade de 

cochilar em 8 situações cotidianas, em que o indivíduo gradua cada situação em 
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escores de 0 a 3 (0 = nunca cochilaria, 1 = pequena possibilidade de cochilar, 2 = 

probabilidade média e 3 = grande probabilidade de cochilar). Uma soma dos escores 

dos componentes do questionário situada entre 0 e 10 indica que não há sonolência 

diurna; de 11 a 15 indica sonolência diurna excessiva, e maior que 15 um alto nível 

de sonolência diurna. Aqui, as respostas também se referem aos últimos 30 dias. A 

versão utilizada neste trabalho foi validada no Brasil por Bertolazi et al. (2006) 

(anexo C). 

 

Além dos instrumentos relacionados acima, os estudantes preencheram os 

questionários sobre qualidade de vida da Organização Mundial da Saúde, versão 

abreviada (WHOQOL-bref) (anexo G), uma ficha de dados gerais (anexo H) e uma 

escala de reajustamento social (anexo I) (vide métodos). 

 

Embora o WHOQOL-bref não avalie diretamente os sintomas mentais que 

constituem o interesse deste estudo, a qualidade de vida relaciona-se de modo 

inversamente proporcional à intensidade do stress, e poderia ser melhorada com o 

alívio desta última condição. Desenvolvido por Harper e Power (THE WHOQOL 

GROUP, 1998), sua validação em português deve-se à Fleck et al. (2000). O 

instrumento consta de 26 perguntas, sendo as de numero 1 e 2 sobre a percepção 

da qualidade de vida e satisfação com a saúde, respectivamente. As outras 24 

perguntas compõem quatro domínios: físico, psicológico, relações sociais e meio 

ambiente; o escore global considera a pontuação de todas as perguntas. As 

respostas referem-se às duas últimas semanas e estão configuradas numa escala 

variando de 1 a 5, sendo que, quanto maior a pontuação, melhor a qualidade de 

vida. As perguntas 3, 4 e 26 necessitam ser recodificadas (1 = 5, 2 = 4, 3 = 3, 4 = 2 e 

5 = 1), pois se referem a aspectos negativos (e neste caso, quanto MENOR a 

pontuação, MELHOR a qualidade de vida). Instruções para a pontuação do 

WHOQOL-bref se encontram em apenso ao anexo H. Os resultados do questionário 

podem ser apresentados de diferentes maneiras. Optou-se, neste trabalho, por 

apresentar os diferentes escores dentro da média de 1 a 5, de acordo com as 

recomendações do Centro de Ciências da Saúde e do Esporte da Universidade 

Federal de Santa Catarina: 1 a 2,9 indicando a necessidade de melhorar; 3 a 3,9 

correspondendo a uma qualidade de vida regular; 4 a 4,9 indicando uma boa 
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qualidade de vida; e 5 correspondendo a uma qualidade de vida muito boa (CEFID/ 

UDESC s.d.). A percepção da qualidade de vida e satisfação com a saúde foi 

apresentada como um escore único. 

 

Nas publicações originadas desta tese (DIAS et al., 2012, DIAS et al., 2013), 

disponíveis ao fim da mesma, a qualidade de vida não foi discutida, e os resultados 

apresentados foram as somas dos escores de cada domínio. Na segunda 

publicação não houve alteração significativa da qualidade de vida entre os grupos 

após a intervenção. Por falha do autor, o escore global correspondeu à soma da 

pontuação das perguntas 1 e 2, e não foi feita a recodificação das perguntas 3, 4 e 

26. Como pode ser observado nos resultados adiante apresentados, com esta 

correção foram encontradas diferenças significativas em alguns domínios, após a 

intervenção, ao se comparar os escores finais do grupo submetido à 

eletroacupuntura com os da TENS sham e os do grupo controle. 
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2.2 ELETROACUPUNTURA, UM MÉTODO DE ESTIMULAÇÃO NEURAL 

PERIFÉRICA 

 

A estimulação neural periférica (ENEP) compreende um conjunto de técnicas, 

algumas das quais milenares, que vem sendo utilizadas para o tratamento de um 

vasto leque de situações clínicas que hoje se identificam como relacionadas ao 

stress, como distúrbios da mente (insônia, depressão, ansiedade), distúrbios das 

funções viscerais (cardiovasculares, digestivas, respiratórias, urinarias), dos 

sistemas endócrino, imunitário e musculoesquelético (LEWITH & VINCENT, 1998; 

FILSHIE & WHITE, 1998; THOMPSON, 1998; EZZO et al., 2001). 

 

A ENEP pode ser conduzida por meio de massagem, por meio do calor ou 

frio, por laser, por agulhamento seco com estimulação manual ou elétrica 

(eletroacupuntura ou estimulação elétrica percutânea / PENS), com o uso de 

eletricidade através de eletrodos fixados na pele (estimulação elétrica transcutânea / 

TENS), etc. Este último método é tradicionalmente usado com altas frequências para 

obtenção de analgesia e, quando aplicado com baixas frequências em pontos de 

acupuntura, tem sido denominado “TENS tipo acupuntura” (THOMPSON, 1998). A 

Estimulação Elétrica com Corrente Contínua e a Estimulação Magnética 

Transcraniana (KOZEL & GEORGE, 2002; ROIZENBLATT et al., 2007; LOO & 

MITCHELL, 2010; RODRIGUEZ-MARTIN et al., 2011), descritas recentemente, 

também constituem uma forma de ENEP, mas atuam de maneira distinta da técnica 

utilizada neste estudo e não serão discutidas. 

 

Os efeitos da estimulação neural periférica mediante acupuntura ou TENS 

são produzidos por mecanismos biológicos comuns (SANDKÜHLER, 2000; WHITE, 

1998; WHITE, 2000; THOMPSON, 1998; HAN, 2003; FARGAS-BABJACK, 2004; 

CHERNIYAK & SESSLER, 2005) e envolvem a indução de neuromodulação 

(MILTÍADES, 1996; VELASCO, 2000; PECKHAM, 2001). O mais conhecido deles é 

o alívio da dor somática ou visceral, obtido por sua atuação nos níveis local 

segmentar e supraespinhal do organismo (MILTÍADES, 1996; CARLSSON, 2002; 

FARGAS-BABJAK, 2004; MOFFET, 2006; WHITE et al., 2008). Entretanto a 

aplicação das técnicas não se limita à analgesia. 
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Os efeitos que mais interessam no presente ensaio são os supraespinhais 

relacionados com a modulação do sistema límbico e do eixo límbico-hipotálamo-

hipofisário, onde são geradas as mudanças adaptativas que acompanham o 

desligamento das estruturas cerebrais que mantém a resposta sustentada ao stress. 

Este poderia ser um dos mecanismos pelos quais a acupuntura conduziria o 

organismo a um ponto de regulação homeostática mais próximo da normalidade 

fisiológica, repercutindo sobre o humor, a regulação do sono e o sistema imunitário. 

Estes efeitos coincidem com a liberação de peptídeos opióides endógenos (POE) e 

neurotransmissores e são mais pronunciados com o uso de corrente elétrica 

(MILTÍADES, 1996; WU et al., 1999; HUI et al., 2000; CARLSSON, 2002; HAN, 

2003; FARGAS-BABJAK, 2004; NAPADOW et al., 2005; MOFFET, 2006; WHITE et 

al. 2008). 

 

Estudos sobre analgesia demonstraram que a liberação dos diferentes POE 

varia de acordo com a frequência em que a ENEP é aplicada. Baixas frequências (2 

a 10 Hz), que podem ser obtidas com estimulação manual das agulhas, liberam 

encefalina, beta-endorfina e endomorfina, cujos efeitos são cumulativos, prolongam-

se por horas ou dias e são revertidos por antagonistas opióides como a naloxona, ao 

passo que as altas frequências (100 Hz) liberam dinorfinas, de maior potência 

analgésica e efeito mais fugaz, não cumulativo, e que não é inibido pela naloxona. A 

frequência de 15 Hz, por sua vez, libera ambos os tipos de POE (HAMZA et al., 

1999; WHITE, 1998; POMERANZ, 2001; TAKESHIGE, 2001; HAN, 2003; ZHANG et 

al., 2003). 

 

Os efeitos supraespinhais da ENEP são mais evidentes com a utilização de 

baixas frequências; o estímulo deve ser indolor (HUI et al. 2000).  

 

O fato de se provocar ou não dor com o uso das agulhas depende do sítio 

escolhido, da intensidade e frequência da estimulação e da largura e forma da onda 

de pulso, parâmetros que podem ser bem controlados com o uso de corrente 

elétrica. A intensidade da corrente varia inversamente com a largura (duração) do 

pulso e com a frequência da estimulação; assim, quanto maiores estas duas últimas, 
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menor a intensidade do estímulo necessária para iniciar um potencial de ação. 

Mantidas as demais condições, a intensidade da corrente determina a fibra que está 

sendo estimulada. As fibras motoras A alfa (tipo I), que promovem a contração 

muscular, são as primeiras a serem recrutadas, pois são as que possuem menor 

cronaxia c; o aumento da intensidade estimula, em sequência, as fibras A beta (tipo 

II), responsáveis pelo tato fino, as fibras A delta de baixo limiar (tipo IIIa), 

responsáveis pelo tato grosseiro, as fibras A delta de alto limiar (tipo IIIb), 

responsáveis pela dor aguda, e, finalmente, as fibras C (tipo IV), que conduzem 

estímulos multimodais e a dor crônica (VISAN et al., 2002). 

 

Em estudo feito com o propósito de caracterizar as vias pelas quais a 

acupuntura atua no sistema nervoso central, Wu et al. (1999) demonstraram, em 

voluntários saudáveis, através da ressonância magnética funcional (RMf), que a 

estimulação manual de agulhas nos pontos de acupuntura E36 (Zusanli) e IG4 

(Hegu) resultou em ativação do hipotálamo e do núcleo acumbente e na desativação 

da parte rostral do córtex cingulado anterior, amígdala e complexo do hipocampo, ao 

passo que nos indivíduos do grupo controle, submetidos a agulhamento mínimo, a 

ativação e a desativação destas estruturas não se registraram. 

 

Hui et al. (2000), ainda através da RMf, constataram a diminuição do sinal no 

núcleo acumbente, amígdala, hipocampo, para-hipocampo, hipotálamo, área 

tegmental ventral, giro cingulado anterior, núcleo caudado, putâmen, polo temporal e 

ínsula, e aumento do sinal no córtex somatossensorial em 11 indivíduos sadios que 

experimentaram a sensação de dormência ou peso ao agulhamento (chamada pelos 

chineses de De Qi) no ponto IG4 (Hegu), com estimulação manual da agulha. Em 

                                                 
c
  Dois termos são fundamentais para a compreensão de como um nervo é estimulado: reobase, que 

é a menor corrente requerida para estimular um nervo com um pulso longo, e cronaxia, que é o tempo 
necessário para que uma corrente correspondente ao dobro da reobase produza a estimulação do 
nervo. A cronaxia é usada para medir o limiar de cada fibra nervosa em particular, e é útil quando se 
comparam diferentes tipos de fibras nervosas. As cronaxias das fibras nervosas periféricas variam: a 
das fibras do tipo I e tipo II (A alfa e A beta) é de 50-100 μseg; a das fibras do tipo III (ou A delta) é de 
170 μseg; a das fibras do tipo IV (ou C) é de 400 μseg. Assim, quanto maior o diâmetro da fibra (mais 
mielina), menor a intensidade de corrente necessária (baixa reobase ou baixo limiar) para iniciar um 
potencial de ação e menor, portanto, a sua cronaxia. Como as fibras de limiar mais elevado são as 
que conduzem informação nociceptiva (fibras C), é possível obter uma resposta motora, ou tátil, sem 
que o paciente perceba qualquer dor, o que pode (e deve) ser feito em benefício do paciente (o 
mesmo se aplica ao agulhamento seco, sem o uso da eletricidade). Entretanto, quando a intensidade 
da corrente ultrapassa um determinado limite, produz-se uma estimulação dolorosa e a capacidade 
de estimular as fibras seletivamente se perde (VISAN et al., 2002). 
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contraste, dois indivíduos que experimentarem dor, em vez do De Qi, exibiram 

aumento do sinal no giro cingulado anterior, núcleo caudado, putâmen, tálamo 

anterior e ínsula posterior. Estes resultados sugerem que a manipulação das 

agulhas de acupuntura modula a atividade do sistema límbico e de estruturas 

subcorticais, e os autores lançaram a hipótese de que tal fato pode fazer parte do 

mecanismo pelo qual a técnica produz seus efeitos multissistêmicos. 

 

Por sua vez, Napadow et al. (2005), com a mesma técnica de imagem, 

compararam os efeitos da estimulação manual das agulhas, da eletroacupuntura 

com frequência de 2 e 100 Hz e da estimulação tátil do ponto E36 (Zusanli) em 13 

indivíduos saudáveis. Observou-se que todas as formas de estimulação produziram 

aumento de sinal na área somestésica primária, mas enquanto os achados do grupo 

controle se limitaram a isto, nos pacientes submetidos a agulhamento por qualquer 

dos métodos houve aumento do sinal na ínsula anterior e diminuição do sinal nas 

estruturas límbicas e para-límbicas, incluindo amígdala e hipocampo anterior, bem 

como no córtex cingulado medial, córtex pré-frontal ventromedial, frontal e polo 

temporal. Somente a eletroacupuntura produziu aumento significativo de sinal no 

córtex cingulado medial anterior, sendo que a estimulação com 2 Hz produziu 

também aumento do sinal na rafe pontina. Os autores concluíram que a modulação 

do sistema límbico pode exercer papel central nos efeitos sistêmicos da acupuntura 

e que estes, por sua vez, podem ser diferenciados de acordo com as formas de 

estimulação. 

 

Encontra-se na literatura muitas publicações sobre o papel da acupuntura e 

técnicas relacionadas no controle de manifestações decorrentes do stress crônico, 

que serão abordados na discussão deste trabalho. 
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2.3 SOBRE AS ESTRATÉGIAS DE CEGAMENTO EM TERAPIAS FÍSICAS 

 

Estudos clínicos que visam aferir a eficácia de métodos físicos, como a 

acupuntura manual ou com estimulação elétrica das agulhas e a estimulação elétrica 

transcutânea (TENS), defrontam-se com os problemas inerentes à neutralização de 

vieses de duas naturezas, a saber, o cegamento dos participantes  e a escolha dos 

critérios para formação do grupo controle (VINCENT & LEWITH, 1995; CARROL et 

al., 1996; LEWITH et al., 1998; KLEINHENZ et al., 1999; WHITE PF et al., 1999; 

WHITE AR et al., 2001; TRINH, 2003; BIRCH, 2003; ZASLAWSKI, 2004; LAO et al., 

2005). 

 

Cegamento significa tanto a incapacidade dos sujeitos em distinguir entre 

procedimentos verdadeiros ou falsos, quanto a dos avaliadores em distinguir se os 

indivíduos pertencem ao grupo controle ou ao grupo experimental. 

 

Essa incapacidade é uma ferramenta importante para reduzir a ocorrência de 

vieses em estudos randomizados. Em experimentos com novos medicamentos, os 

administrantes, os pacientes e os avaliadores são tornados cegos mediante uma 

metodologia bem estabelecida. Entretanto, obter o cegamento em experimentos com 

terapias de estimulação neural é uma questão muito mais complexa, por causa da 

natureza sensorial dos procedimentos e da interação dos terapeutas com os 

pacientes, o que dá origem a um desafio idêntico ao encontrado nos estudos 

cirúrgicos (TRINH, 2003). 

 

Como o terapeuta não pode deixar de distinguir entre os grupos controle e 

experimental, é possível que as suas crenças e habilidades influenciem, em maior 

ou menor grau, juntamente com o tratamento realizado, o resultado das medidas de 

desfecho. O terapeuta sabe qual é o grupo controle e qual é o grupo sob intervenção 

e pode, inadvertidamente, deixar passar expectativas diferentes aos pacientes dos 

dois grupos, para os quais a sua habilidade irá, conforme o caso, determinar 

resultados melhores ou mais modestos (VINCENT & LEWITH, 1995; LEWITH & 

VINCENT, 1998; TRINH, 2003; LAO et al., 2005). Qualquer vantagem demonstrada 
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por um tratamento verdadeiro pode ser, portanto, decorrente de fatores outros que 

não o efeito específico da técnica utilizada. 

 

Idealmente, o impacto psicológico dos tratamentos verdadeiro e controle 

precisa ser idêntico para que se possa assegurar que o experimento não está 

favorecendo um dos grupos, qualquer que seja a metodologia empregada como 

placebo. 

 

Os experimentos com acupuntura têm utilizado vários tipos de grupos 

controle, a saber: (1) controles históricos; (2) lista de espera; (3) controles inertes 

(pílulas de açúcar, TENS falsa sem passagem de corrente elétrica, ou TENS sham, 

ou TENS placebo); (4) acupuntura placebo (simulação de agulhamento com a guia 

utilizada para introduzir as agulhas, ou a simples fricção das agulhas ou ainda o uso 

de agulhas coladas na pele, ou de agulhas com cabo retrátil aplicadas sobre um 

plástico fixado sobre a pele); (5) controles ativos (com o emprego de TENS, laser, 

tratamento medicamentoso, fisioterapia, ou de tratamentos-padrão estabelecidos); e 

(6) acupuntura falsa (acupuntura sham, mínima). Todos eles são motivo de 

considerável controvérsia (VINCENT & LEWITH, 1995; KLEINHENZ et al., 1999; 

LEWITH & VINCENT, 1998; BIRCH, 2003; TRINH, 2003; LAO et al., 2005; 

KAPTCHUCK et al., 2006). 

 

A comparação com controles em lista de espera, em uso de pílulas inertes, 

laser, TENS sham ou outros procedimentos que não utilizam o agulhamento não 

permite reconhecer o efeito placebo do mesmo, uma vez que o impacto psicológico 

de uma “terapia mais forte”, ou “mais agressiva”, pode ser maior. Kaptchuck et al. 

(2006) demonstraram este fato recentemente, ao compararem o efeito placebo da 

acupuntura com o de pílula inerte. Por sua vez, à medida que a acupuntura se 

populariza, os pacientes conhecem as sensações do tratamento verdadeiro e são 

capazes de detectar as variações introduzidas pela acupuntura placebo ou falsa, o 

que também pode influir nos resultados (VINCENT & LEWITH, 1995; LEWITH & 

VINCENT, 1998; LAO et al., 2005). 
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Com todas essas ressalvas, os procedimentos mais utilizados nestes 

experimentos clínicos têm sido a acupuntura e a TENS falsas. 

 

A acupuntura falsa (sham ou mínima) consiste no agulhamento de sítios da 

superfície corporal fora dos “pontos de acupuntura”, em região próxima ou distante 

dos mesmos, ou ainda de maneira superficial, sem estimulação “adequada”, em 

pontos que seriam inativos para a obtenção dos resultados esperados, de acordo 

com a prática da acupuntura chinesa (VINCENT & LEWITH, 1995; LEWITH & 

VINCENT, 1998; WHITE AR et al., 2001; TRINH, 2003; LAO et al., 2005). 

 

Entretanto, estudos em animais e experimentos em seres humanos têm 

demonstrado que tal procedimento, especialmente em estudos de analgesia, produz 

um efeito superior ao placebo inerte. Entre outros autores, Lewith e Machin, em 1983 

(apud WHITE, 1998; BIRCH, 2003), constataram efeito analgésico da acupuntura 

sham em 40 a 50% dos pacientes, contra 60% dos pacientes com tratamento 

verdadeiro. Consequentemente, para se detectar a superioridade do tratamento real 

sobre o falso, a amostragem destes estudos teria que ser consideravelmente maior 

(BIRCH, 2003). O mesmo tem sido observado no tratamento de condições não 

dolorosas, e este pode ser o motivo pelo qual não se encontram diferenças 

significativas entre o tratamento “real” e a acupuntura sham em inúmeros trabalhos. 

Está claro, atualmente, que o agulhamento mínimo não pode ser considerado um 

controle ideal, conforme proposto de início (VINCENT & LEWITH, 1995; LEWITH & 

VINCENT, 1998; WHITE AR et al., 2001; BIRCH, 2003; TRINH, 2003; LAO et al., 

2005). 

 

A TENS sham foi desenvolvida como tratamento placebo nas comparações 

com a TENS ativa e foi usada pela primeira vez em um experimento com acupuntura 

por Macdonald et al, em 1983, sendo cada vez mais utilizada e tida como digna de 

crédito nestes estudos (VINCENT & LEWITH, 1995; LEWITH & VINCENT, 1998). Ao 

contrário de controle com pacientes em lista de espera, dos controles históricos, e do 

uso de medicamentos ativos ou placebo, etc., os pacientes do grupo TENS sham 

recebem atenção clínica em período semelhante aos do grupo sob acupuntura, 
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sendo possível, portanto, controlar alguns efeitos inespecíficos, como os que 

resultam do relacionamento médico-paciente. 

 

Em muitos trabalhos com TENS sham os pacientes são informados que estão 

recebendo uma terapia que usa pulsação subliminar e que por isto não percebem a 

corrente (VINCENT & LEWITH, 1995; LEWITH & VINCENT, 1998). Este 

procedimento, que poderia ser questionado do ponto de vista ético, é inteiramente 

justificável se não priva o paciente do tratamento padrão, uma vez que reduz a 

possibilidade de que a diferença nas medidas de desfecho entre os grupos de 

tratamento e controle possa ser atribuída a efeitos psicológicos. Se o paciente é 

prevenido que vai participar de um estudo com eletroneuroestimulação falsa ou 

verdadeira, não terá dúvidas em identificar em qual grupo foi alocado! 

 

 A respeito da ética, Zaslawski (2004), chama a atenção para os princípios 

fundamentais na realização de pesquisas nos Estados Unidos, que pressupõem a 

proteção dos três participantes envolvidos, ou seja, não somente os pacientes do 

estudo, mas também a proteção dos pesquisadores e das instituições, realçando a 

necessidade dos Comitês de Ética compreenderem as peculiaridades da pesquisa 

com acupuntura, de modo a evitar que projetos relevantes sejam liminarmente 

rejeitados. 

 

Existem milhares de publicações sobre os efeitos da acupuntura em 

diferentes nosologias, na sua maioria estudos descritivos, sem grupo controle e de 

pouco valor, em parte pela dificuldade metodológica para a sua realização. A única 

maneira de a acupuntura ganhar completa aceitação como forma válida de 

tratamento é através de experimentos controlados, em número suficiente para 

responder as questões a que se propõem (WHITE AR et al., 2001). 

 

De qualquer forma, o efeito placebo da TENS sham favorece o paciente, mas 

como seu impacto pode diferir muito da TENS verdadeira e do agulhamento esta 

diferença tem que ser identificada. 
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Um dos procedimentos mais empregados para este fim é a avaliação da 

credibilidade do método aplicado. A escala de credibilidade foi concebida 

originalmente por Borkovec e Nau, em 1972, em estudos sobre diferentes formas de 

tratamento psicológico, e foi usada em experimentos de acupuntura pela primeira 

vez por Petrie e Hazlemam em 1985 (apud VINCENT & LEWITH, 1995; apud 

LEWITH & VINCENT, 1998). 

 

A avaliação de credibilidade consiste em solicitar aos pacientes que 

respondam a quatro perguntas, sendo as respostas classificadas conforme uma 

escala que vai até cinco pontos, desde “concordo plenamente” até “discordo 

completamente”. São elas: 1) até que ponto este tratamento lhe dá a certeza de que 

pode aliviar sua queixa? 2) até que ponto você teria confiança em recomendar este 

tratamento a um amigo que passou por queixas semelhantes? 3) até que ponto este 

tratamento lhe parece lógico? 4) até que ponto você considera este tratamento 

capaz de aliviar outras queixas? (BAYREUTHER et al., 1994; VINCENT & LEWITH, 

1995; LEWITH & VINCENT, 1998) 

  

Vincent e Lewith (1990) testaram a escala de credibilidade em um estudo 

sobre enxaqueca utilizando acupuntura verdadeira e sham. As perguntas foram 

feitas ao final do segundo e quinto tratamentos, não sendo detectadas diferenças 

significativas quanto à credibilidade do procedimento verdadeiro e simulado, embora 

o primeiro grupo tenha obtido maior alívio (apud VINCENT & LEWITH, 1995; 

LEWITH & VINCENT, 1998) 

 

Kleinhenz et al. (1999), por sua vez, aplicando a escala da credibilidade 

quanto ao uso, no grupo controle, de agulhas de cabo retrátil aplicadas sobre 

plástico fixado na pele e de agulhamento verdadeiro nos mesmos sítios sob o 

plástico, não encontraram, em pacientes com tendinite do manguito rotador, 

diferença (de credibilidade) após o primeiro ou último tratamento, embora 

demonstrasse melhores resultados no grupo com acupuntura real. 

 

Bayreuther et al. (1994) fizeram as perguntas 1 e 3 no início de um estudo 

sobre enjoo matinal em pacientes do sexo feminino através de acupressão 
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autoaplicada (pressão em pontos clássicos de acupuntura indicados para aquela 

finalidade no grupo de tratamento e em pontos distantes no grupo controle) e as 

perguntas 2 e 4 no final do estudo. No princípio as mulheres estavam igualmente 

confiantes de que a acupressão agiria em ambos os locais, indicando que o ponto 

falso era um placebo verossímil. Ao fim do estudo, no entanto, a acupressão no 

ponto verdadeiro produziu alívio em 66% das mulheres, contra 33% com a 

acupressão no local falso, o que se refletiu em maior confiança, detectada pelas 

perguntas 2 e 4, entre as mulheres do grupo tratado. A forma das perguntas pode 

ser modificada de acordo com a condição a ser tratada e com outras circunstâncias 

do experimento (BORKOVEC, 1972, apud LEWITH & VINCENT, 1998). 

 

Estes estudos atestam que a escala de credibilidade reflete a crença dos 

pacientes na autenticidade e eficácia do tratamento que receberam e constitui um 

indicador útil para se avaliar o impacto psicológico como responsável por diferentes 

resultados obtidos entre os grupos observados (VINCENT & LEWITH, 1995; 

LEWITH & VINCENT, 1998; KLEINHENZ et al., 1999; POLLO et al., 2001). Uma 

escala de credibilidade simplificada foi utilizada com os participantes deste ensaio 

(ver em métodos). 
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3 MÉTODOS 

 

Os protocolos do estudo piloto e deste ensaio foram aprovados pelo Comitê 

de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina da Universidade Federal 

Fluminense / Hospital Universitário Antônio Pedro, sob os números 210/2010 e 

220/11, e registrados no Ministério da Saúde do Brasil sob os números 

0169.02.258.000-10 e 0229.0.258.000-11, respectivamente. 

 

3.1 DESENHO DO ESTUDO 

 

Ensaio randomizado simples cego com uso de placebo. 

 

3.2 PARTICIPANTES 

 

A população deste ensaio consistiu de 159 estudantes do quarto semestre da 

Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense. O critério de exclusão 

compreendeu indivíduos com história de sangramento importante ou em uso de 

anticoagulantes, antiagregantes plaquetários, adictos de drogas “pesadas” (cocaína, 

crack), grávidas e portadores de marca passo cardíaco. Nenhum participante foi 

excluído por estes critérios. 

 

O trabalho foi desenvolvido em três semestres. Inicialmente, realizou-se um 

estudo piloto randomizado em 2010 (DIAS et al., 2012), que comparou os sintomas 

de stress pré e pós-tratamento num grupo de alunos tratados com eletroacupuntura 

(EA) com outro grupo que não sofreu qualquer intervenção. Em 2011 e 2012, em 

ensaios também randomizados, a EA foi comparada com a estimulação elétrica 

transcutânea falsa (TENS sham) e com um terceiro grupo sem intervenção 

(controle). 

 

Uma vez que não houve mudança do protocolo dos procedimentos, a não ser 

pela inclusão do grupo TENS sham, os resultados do estudo piloto puderam ser 

incorporados aos que se seguiram. Em 2010 foi realizada uma randomização 

manual, onde os estudantes retiravam de um cesto opaco um pedaço de papel que 

determinava o grupo onde seria alocado. Nos semestres subsequentes, uma 
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randomização prévia foi gerada em computador, através de uma sequência de 

números aleatórios. 

 

Não havia dados conhecidos para o cálculo do tamanho da amostra, e assim 

a mesma foi obtida por conveniência. 

 

Todos os participantes deste estudo foram informados e assinaram um Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (apêndice A). 

 

Inicialmente os 159 estudantes preencheram questionários autoadministrados 

para avaliar sua condição de stress. Os instrumentos foram as versões validadas em 

português do Miniquestionário de Sono (MSQ), do Índice de Qualidade de Sono de 

Pittsburgh (PSQI), da Escala de Sonolência de Epworth (ESS), dos Inventários de 

Depressão e de Ansiedade de Beck (BDI e BAI) e do Inventário Maslach Burnout 

para Pesquisa entre Estudantes (MBI-SS) - anexos A a F (CARLOTTO & CÂMARA, 

2006; BERTOLAZI et al., 2006; CUNHA, 1997; BERTOLAZI et al., 2008; 

GORESTEIN & ANDRADE, 2008; MAROCO & TECEDEIRO, 2009; FALAVIGNA et 

al., 2010). Os escores utilizados como pontos de corte que indicam a condição de 

stress em cada instrumento encontram-se no quadro 1 (vide também item 2.1.4 

deste trabalho). 

 

Quadro 1 – Instrumentos utilizados para detectar os sintomas mentais relacionados 
ao stress e os pontos de corte considerados como indicadores da condição 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qualidade de Sono (MSQ) - Dificuldade moderada (28-30) 

- Dificuldade grave (>30) 

Qualidade de sono e  perturbações (PSQI) > 5 

Sonolência diurna (ESS) - Excessiva (11 – 15) 

- Alto nível (> 15) 

Sintomas depressivos (BDI) - Moderada - grave (19-29)  

- Grave (≥ 30) 

Sintomas de ansiedade (BAI) - Moderada–grave (19-29) 

- Grave (≥ 30) 
Burnout (MBI-SS) - Exaustão emocional ≥ 3  

- Descrença ≥ 3 

- Eficácia acadêmica ≤ 3 
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Os participantes preencheram, ainda, neste momento, o questionário sobre 

qualidade de vida da Organização Mundial da Saúde – versão abreviada (WHOQOL-

bref), validado em português por Fleck et al. (2000) (anexo G), uma ficha de dados 

gerais (anexo H) e posteriormente, ao fim do ensaio, uma escala de reajustamento 

social (anexo I), visando detectar eventos porventura ocorridos entre o início e o fim 

das intervenções, que pudessem alterar agudamente a condição de stress do 

estudante. 
 

Noventa e seis estudantes que apresentaram alteração no sono moderada 

(28-30) ou grave (>30) detectada pelo MSQ foram convidados para participar do 

ensaio clínico, oitenta e sete dos quais aceitaram. Destes, cinco abandonaram o 

estudo no seu decorrer. Assim, um total de oitenta e dois estudantes concluiu o 

ensaio; 30 dentre eles foram submetidos à EA, 18 ao TENS sham e 34 não sofreram 

intervenção de qualquer tipo (controle) (figura 3). 

 

Figura 3 – Diagrama dos estágios do estudo 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total: Eletroacupuntura (EA) n = 30; Sham TENS n= 18; Controle n= 34 
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Não foi realizado o seguimento dos alunos que abandonaram o estudo. Um 

aluno do grupo de tratamento do estudo piloto já tinha sido submetido a tratamento 

com acupuntura, dois anos antes do ensaio. Em 2011, um aluno do grupo de EA e 

um do grupo TENS sham já tinham sido tratados, um ano antes. 

 

3.3 MEDIDAS DE DESFECHO 

 

Este ensaio avaliou os efeitos da EA no alívio de sintomas mentais 

relacionados ao stress. A comparação das diferenças dos escores médios dos 

instrumentos autoadministrados obtidos entre os grupos antes do tratamento e entre 

uma e duas semanas após sua conclusão, ao fim do semestre letivo, constituiu a 

medida primária de desfecho. 

 

3.4 INTERVENÇÕES 

 

O tratamento constou de 8 sessões uma vez por semana em 2010 e 2011; 

em 2012, o ensaio teve que ser interrompido com 6 sessões, devido à uma greve na 

Universidade. 

 

Agulhas de acupuntura de aço inoxidável, estéreis e descartáveis, de 40 mm 

por 0,25 mm (Arhon Din, Rio de Janeiro, Brazil) foram introduzidas usando um tubo 

guia em locais padronizados e, em seguida, conectadas ao aparelho de 

eletroestimulação Sikuro DCS100C (Sikuro Company, Rio de Janeiro, Brazil), que 

fornece corrente alternada e forma de pulso retangular/exponencial assimétrica, com 

duração de 0,6 milisegundos (figura 4). A estimulação elétrica foi efetuada com 

frequência contínua de 2 Hz por 20 minutos, com intensidade confortável para o 

paciente. 
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Figura 4 – Forma de onda do Eletroestimulador Sikuro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   F = frequência do pulso 

 

As agulhas foram conectadas ao eletroestimulador em pares nos seguintes 

pontos: E36 (Zusanli) com E36, inseridas a 2 cm de profundidade, obtendo-se 

contratura do músculo tibial anterior; PC6 (Neiguan) com PC6 inseridas 0,5 cm 

obliquamente no sentido distal; VB14 (Yangbai) à esquerda (inserida 

subcutaneamente por 2 cm em direção ao meio da sobrancelha) com o ponto 

auricular Shemen na fossa triangular ipsilateral e VB14 à direita com o ponto do 

Coração no centro do cavum da orelha no mesmo lado; e VG20 (Baihui) com os 

quatro pontos extras Sishencong que se situam em torno, a 1 cm de distância, 

inseridas 0,5 cm no sentido caudal ou rostral e ligadas entre si. Tais pontos são 

comumente usados para tratar manifestações do stress, assim como muitos outros, 

o que será abordado na discussão deste trabalho. Os estudantes foram tratados em 

decúbito dorsal. 

 

A intervenção com TENS sham foi realizada através de fios terminados em 

eletrodos (figura 5) fixados na pele com micropore e ligados ao aparelho de 

eletroestimulação, adaptado pelo fabricante para emitir um “bip” (o aparelho não 

transmitia corrente elétrica). Os estudantes foram informados que se procurava 

avaliar a eficácia de dois métodos de eletroneuroestimulação visando o alívio do 

stress, um deles subliminar. Tal método de cegamento já havia sido utilizado pelo 

autor desta tese (DIAS et al., 2010). 

 

 



50 

 

 

 

Foram utilizados os mesmos “pontos” das extremidades (E36 e PC6), 

conectados aos pares, e VB14 bilateralmente, conectados com a região ipsilateral 

do pescoço sob o processo mastóide. As sessões tiveram a mesma duração e 

número de vezes do grupo com EA. 

 

Todos os procedimentos foram realizados pelo mesmo médico, com mais de 

20 anos de prática em seu consultório particular ou no ambulatório do curso de 

Especialização em Acupuntura da Universidade Federal Fluminense, localizado em 

instalações do SUS/Niterói. 

 

O grupo controle não sofreu qualquer intervenção. Nos grupos submetidos à 

EA e ao TENS sham inquiriu-se, ao fim das sessões: 1) se os estudantes sentiam-se 

melhor; 2) e, em caso afirmativo, se creditavam esta melhora à intervenção 

realizada. Poderiam responder sim, não e não sei a cada pergunta. 

 

Os estudantes não receberam nenhuma orientação suplementar durante o 

ensaio, mas foram orientados a procurar o serviço de psiquiatria do hospital, se 

sentissem necessidade. Neste caso, seriam excluídos do estudo, mas poderiam 

continuar o tratamento se o desejassem. 

 

Os estudantes que ajudaram na distribuição dos questionários 

autoadministrados e no registro dos dados desconheciam que seus colegas 

participavam de um estudo envolvendo falso tratamento. 

 

Figura 5 - Eletrodos usados no tratamento com TENS sham 
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3.5 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Foram empregados procedimentos de análise exploratória de dados para 

caracterizar a população alvo e os diferentes grupos. Para comparar as diferenças 

dos escores médios entre os grupos foi utilizado o teste não paramétrico de Kruskal-

Wallis. Quando este mostrou diferença entre os três grupos, o teste de Wilcoxon foi 

utilizado na comparação dos escores dois a dois, enquanto o teste não paramétrico 

de McNemar foi usado para comparar proporções pareadas em cada grupo. O nível 

de significância de todos os testes foi estabelecido em p ≤ 0,05. Os dados foram 

analisados por meio do software S-Plus 8.0. 

  



52 

 

 

 

4 RESULTADOS 

 

Os dados analisados foram obtidos dos 82 estudantes que permaneceram até 

a conclusão do estudo. A escala de reajustamento social não revelou alterações 

significativas entre o início e o fim do ensaio. Não houve efeitos adversos do 

tratamento com acupuntura, mas o aluno que abandonou o ensaio na primeira etapa 

o fez por sentir-se “angustiado” com as agulhas, após a segunda sessão. As outras 

quatro desistências em 2011 também se deram nas primeiras sessões, e o motivo 

alegado pelos alunos foi falta de tempo para comparecer semanalmente ao 

tratamento. 

 

A Tabela 1 mostra a distribuição da população do estudo e dos três grupos de 

acordo com o sexo, idade e por graus de gravidade dos escores. 

 

A maioria dos estudantes era do sexo feminino, e a idade média estava em 

torno de 21 anos. Noventa e seis estudantes (60,4 %) apresentaram alteração 

moderada ou grave aferida pelo Miniquestionário de Sono (MSQ), enquanto 84 (52,8 

%) atingiram escores maiores que 5 no Índice de Qualidade de Sono de Pittsburgh 

(PSQI), o que indica má qualidade do sono. 

 

Na Escala de Sonolência de Epworth (ESS), 64 (40,5 %) e 39 (24,7 %) dos 

estudantes apresentaram, respectivamente, sonolência diurna excessiva ou em alto 

nível. Um aluno deixou de preencher o ESS na primeira fase do estudo. 

 

O Inventário de Depressão de Beck (BDI) mostrou que 52 (32,7 %) dos 

estudantes tinham índices correspondentes a depressão leve a moderada, 14 (8,8 

%) a depressão moderada a grave e 5 (3,1 %) a depressão grave, enquanto o 

Inventário de Ansiedade de Beck (BAI) mostrou ansiedade leve a moderada em 43 

estudantes (27,0 %), moderada a grave em 23 (14,5 %) e grave em 9 (5,7 %). 

 

O Inventário Maslach Burnout para Pesquisa entre Estudantes (MBI-SS) é 

composto por três dimensões. Altos escores em exaustão emocional (EE) e 

descrença (D) e baixos escores em eficácia acadêmica (EfA) - esta subescala é 
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inversa - indicam a presença de burnout. Neste estudo o ponto de corte considerado 

foi 3. Assim, utilizando este ponto de corte, 142 (89,3 %) e 53 (33,3 %) dos 

estudantes apresentaram, respectivamente, moderados a altos níveis de EE e D, 

enquanto 30 (18,8 %) apresentaram baixa EfA (≤ 3). 

 

Tabela 1 – Características da população do estudo e comparação entre os grupos 
Eletroacupuntura, TENS sham e Controle quanto ao sexo, idade e índices de 
gravidade dos escores médios 
 

 
MSQ= Miniquestionário de sono; PSQI= Índice de Qualidade de Sono de Pittsburgh; ESS= Escala de Sonolência de Epworth.; 
BDI= Inventários de Depressão de Beck; BAI=Inventário de Ansiedade de Beck; MBI-SS= Inventário Maslach Burnout para 
pesquisa entre estudantes. 

 
 

Escalas População do 

estudo 

EA TENS sham Controle 

N= 159 % N =30 % N =18 % N =34 % 

Sexo  

-masculino 64 40,3 9 30,0 4 22,2 12 35,3 

-feminino 95 59,7 21 70,0 14 77,8 22 64,7 

 

-Idade média 21,5 

SD ± 2,4 

21,6 

SD ± 2,8 

21,8 

SD  ± 3,4 

21,0 

SD ± 1,8 

Qualidade de Sono (MSQ)  

-Boa qualidade (10 - 24) 41 25,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

- Dificuldade leve (25 - 27) 22 13,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

- Dificuldade moderada (28 - 30) 17 10,7 7 23,3 2 11,1 5 14,7 

- Dificuldade grave (>30) 79 49,7 23 76,7 16 88.9 29 85,3 

Qualidade de sono e  

perturbações  (PSQI > 5) 

 

-Não 75 47,2 7 23,3 2 11,1 12 35,3 

-Sim 84 52,8 23 76,7 16 88,9 22 64,7 

Sonolência diurna (ESS)  

- Sem sonolência (0 - 10) 55 34,8 5 16,7 5 27,8 9 26,5 

- Excessiva (11 – 15) 64 40,5 16 53,3 5 27,8 17 50,0 

- Alto nível (> 15) 39 24,7 9 30,0 8 44,4 8 23,5 

Sintomas depressivos (BDI)  

- Sem depressão (0 - 9) 88 55,3 9 30,0 4 22,2 15 44,1 

- Moderada (10 - 18) 52 32,7 15 50,0 10 55,6 15 44,1 

- Moderada - grave (19 - 29) 14 8,8 5 16,7 2 11,1 3 8,8 

- Grave (≥ 30) 5 3,1 1 3,3 2 11,1 1 2,9 

Sintomas de ansiedade (BAI)  

- Sem ansiedade (0 - 9) 84 52,8 16 53,3 3 16,7 16 47,0 

- Leve - moderada (10 - 18) 43 27,0 1 3,3 11 61,1 11 32,4 

- Moderada–grave (19 - 29) 23 14,5 9 30,0 4 22,2 6 17,6 

- Grave (≥ 30) 9 5,7 4 13,3 0 0,0 1 2,9 

Burnout (MBI-SS)  

-Exaustão emocional ≥ 3 142 89,3 27 90,0 18 100,0 34 100,0 

  Descrença ≥ 3 53 33,3 14 46,6 7 38,9 17 50,0 

 -Eficácia acadêmica ≤ 3 30 18,9 6 20,0 8 44,4 6 17,6 
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Não houve diferença significativa dos escores médios entre os três grupos 

antes da intervenção, com exceção dos relativos à eficácia acadêmica (p = 0,002, 

vide tabela 2). 

 

Após a intervenção, houve diferença estatística entre os grupos nos escores 

que avaliam o sono (MSQ, escore global do PSQI), os sintomas depressivos (BDI), a 

síndrome de burnout nas dimensões descrença (D) e eficácia acadêmica (EfA) e a 

qualidade de vida (WHOQOL-bref), nos domínios saúde física, psicológico e no 

escore global. 

 

Observa-se na tabela que o escore médio do MSQ reduziu de 36,9 para 25,0 

no grupo EA, de 37,6 para 32,1 no grupo TENS sham e de 36,5 para 33,6 no grupo 

controle, com diferença significativa entre os grupos EA x TENS sham (p = 0,001), 

EA x controle (p < 0,001) e TENS sham x controle (p = 0,044). Assim, o escore 

médio passou de dificuldade grave de sono para dificuldade leve nos estudantes 

tratados com EA, enquanto nos outros grupos o escore permaneceu na condição 

inicial (dificuldade grave). Houve diminuição também no escore médio global do 

PSQI, de 7,8 para 5,3 no grupo de EA, de 8,7 para 7,2 no grupo TENS sham e de 

7,2 para 7,0 no controle. A redução foi significativa entre os grupos EA x TENS sham 

(p = 0,051) e EA x controle (p = 0,001), mas não entre os grupos TENS sham x 

controle (p = 0,099). Os gráficos 1 e 2 permitem observar a posição central e a 

dispersão dos escores médios do MSQ e do PSQI (escore global) após a 

intervenção nos grupos EA e TENS sham e no grupo controle. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1- Mediana e dispersão dos escores do MSQ nos grupos EA, TENS sham e controle 
após as intervenções 
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Em relação aos sintomas depressivos, os escores médios do BDI 

decresceram de 13,7 para 5,3 no grupo EA, de 15,0 para 9,1 no grupo TENS sham e 

de 10,8 para 8,9 no grupo controle. A posição central e a dispersão destes valores 

em cada grupo pode ser observada no Gráfico 3. A comparação dos grupos EA x 

TENS sham não foi significativa (p = 0,152), mas as comparações EA x controle (p< 

0,001) e TENS sham x controle (p = 0,025) o foram. 

 

Gráfico 2- Mediana e dispersão dos escores do PSQI global nos grupos EA, TENS sham e controle 
após as intervenções 

Gráfico3- Mediana e dispersão dos escores do BDI nos grupos EA, TENS sham e controle após as 
intervenções 
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Tabela 2 – Escores médios e comparação das medidas de desfecho entre os grupos Eletroacupuntura, TENS sham e Controle 
 

Escalas  Valores basais 

 

 Desfecho 

EA  

(n=30) 

TENS sham 

(n=18) 

Controle  

(n= 34 ) 

Valor 

de P * 

 EA  

(n=34) 

TENS sham 

 (n=18) 

Controle 

(n=34) 

Valor 

de P* 

EA 

x 

TENS sham 

EA  

x 

controle 

TENS sham 

x 

controle 

µ (SD) µ (SD) µ (SD)  µ (SD)  µ (SD) µ (SD) Valor de P ** 

Qualidade de Sono (MSQ) 36,9 (7,6) 37,6 (6,0) 36,5 (5,9) 0,854  25,0 (5,7)  32,1 (6,9) 33,6 (6,7) <0,001 0,001 <0,001 0,044 

Qualidade de sono e  

perturbações  (PSQI > 5) 

            

- Qualidade subjetiva do sono 1,3 (0,7) 1,6 (0,7) 1,1 (0,7)   1,0 (0,6) 1,1 (0,7) 1,4 (0,7)     

- Latência do sono 1,0 (0,7) 0,8 (0,7) 1,0 (0,9)   0,5 (0,6) 0,8 (0,8) 0,8 (0,9)     

- Duração do sono 1,7 (0,8) 1,8 (0,9) 1,4 (0,8)   1,3 (0,9) 1,6 (1,1) 1,3 (0,9)     

- Eficiência habitual do sono 0,5 (1,2) 0,3 (0,5) 0,2 (0,5)   0,3 (0,8) 0,5 (0,7) 0,2 (0,5)     

- Perturbações do sono 1,3 (0,5) 1,5 (0,5) 1,2 (0,5)   1,0 (0,4) 1,3 (0,4) 1,2 (0,6)     

- Uso de medicações p dormir 0,5 (0,9) 0,6 (0,7) 0,4 (0,8)   0,1 (0,4) 0,2 (0,8) 0,4 (1,0)     

- Disfunção diurna 1,4 (0,8) 1,9 (0,6) 1,5 (0,9)   0,9 (0,7) 1,2 (0,6) 1,3 (0,8)     

- Escore global 7,8 (0,8) 8,7 (2,5) 7,2 (3,1) 0,111  5,3 (2,5)  7,2 (3,2) 7,0 (3,2) 0,018 0,051 0,001 0,099 

Sonolência diurna (ESS) 13,7 (4,7) 13,9 (4,5) 12,6 (4,0) 0,391  9,6 (4,9)  10,5 (4,9) 10,9 (4,1) 0,089    

Sintomas depressivos (BDI) 13,7 (9,2) 15,0 (8,1) 10,8 (6,3) 0,076  5,3 (5,4)  9,1 (6,3) 8,9 (9,0) 0,002 0,152 <0,001 0,025 

Sintomas de ansiedade (BAI) 15,6 (12,7) 14,7 (5,3) 12,3 (9,1) 0,315  7,9 (6,9)  11,0 (6,5) 10,8 (9,3) 0,230    

Burnout (MBI-SS)             

- Exaustão emocional 4,6 (0,9) 4,5 (0,7) 4,8 (0,9) 0,348  3,6 (1,3)  4,1 (1,0) 4,3 (0,9) 0,069    

- Descrença 3,0 (1,6) 2,6 (1,5) 2,8 (1,7) 0,753  2,1 (1,5)  2,2 (1,6) 2,8 (1,6) 0,023 0,106 0,001 0,089 

- Eficácia acadêmica 3,5 (0,8) 3,0 (0,9) 3,9 (0,8)  0,002  3,9 (0,5) 3,8 (0,7) 3,9 (1,0) 0,002 0,009 0,032 <0,001 

Qualidade de vida (WHOQOL-

bref) 

            

- Percep qual.vida /Satisf. saúde 3,2 (0,8) 2,9 (0,9) 3,5 (0,9) 0,054  3,7 (0,7) 3,6 (1,0) 3,5 (0,9) 0,599    

- Saúde Física 2,9 (0,5) 2,7 (0,4) 3,9 (0,5) 0,256  3,5 (0,7) 3,2 (0,7) 3,0 (0,5) 0 007 0,155 0,001 0,259 

- Psicológico 3,2 (0,5) 2,9 (0,5) 3,2 (0,5) 0,091  3,6 (0,5) 3,3 (0,6) 3,4 (0,5) 0,034 0,032 0,027 0,616 

- Relações sociais 3,5 (0,8) 3,1 (0,9) 3,3 (0,9) 0,227  3,9 (0,5) 3,6 (0,7) 3,8 (1,6 ) 0,393    

- Relações com o ambiente 3,3 (0,6) 3,0 (0,5) 3,4 (0,4) 0,185  3,8 (1,2) 3,3 (0,7) 3,7 (0,9) 0,179    

-  Global 3,1 (0,5) 2,8 (0,4) 3,1 (0,4) 0,081  3,6 (0,6) 3,2 (0,5) 3,3 (0,5) 0,049 0,086 0,020 0,992 

MSQ= Miniquestionário de sono; PSQI= Índice de Qualidade de Sono de Pittsburgh; ESS= Escala de Sonolência de Epworth.; BDI= Inventários de Depressão de Beck; BAI=Inventário de 
Ansiedade de Beck; MBI-SS= Inventário Maslach Burnout para pesquisa entre estudantes; WHOQOL–bref =  Questionário de qualidade de vida da organização Mundial da Saúde – versão 
abreviada; - Percep qual.vida /Satisf. saúde = Percepção da qualidade de  vida/Satisfação com a  saúde.  * teste de Kruskal-Wallis . ** teste de Wilcoxon. 
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Nas dimensões de burnout os escores médios da descrença (D) reduziram de 

3,0 para 2,1 no grupo EA, de 2,6 para 2,2 no grupo TENS sham e se mantiveram em 

2,8 no grupo controle. A comparação entre os grupos EA x TENS sham e TENS 

sham x controle não mostrou diferença estatística (p = 0,106 e p = 0,089, 

respectivamente), mas entre EA x grupo controle a diferença foi significativa (p = 

0,001). O gráfico 4 exibe a mediana e a dispersão dos escores desta dimensão do 

burnout após as intervenções em cada grupo. 

 

 

 

 

Em relação à eficácia acadêmica (EfA) havia uma diferença estatística entre 

os três grupos antes da intervenção, conforme já referido (p = 0,002), com os 

escores médios indicando melhores níveis no grupo controle (3,9) e a seguir no 

grupo EA (3,5). Esta diferença era significativa nas comparações dos grupos dois a 

dois (EA x TENS sham, p = 0,02; EA x controle, p = 0,01; TENS sham x controle, p = 

0,004 – testes não mostrados na tabela). Após a intervenção, o escore da EfA 

aumentou de 3,5 para 3,9 no grupo de EA, de 3,0 para 3,8 no grupo TENS sham e 

manteve-se igual ao escore inicial no grupo controle. A comparação dos grupos dois 

a dois mostrou diferença significativa entre os grupos EA x TENS sham (p = 0,009), 

EA x controle (p = 0,032) e TENS sham x controle (p < 0,001); destes dados, 

depreende-se que o melhor resultado (maior aumento do escore) ocorreu no grupo 

TENS sham. No gráfico 5 constata-se que o escore mediano de todos os grupos 

Gráfico 4- Mediana e dispersão dos escores do MBI-SS / Descrença nos grupos EA, TENS sham e 
controle 
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está próximo de 4, mas enquanto no grupo EA os valores se concentram em torno 

desta mediana, nos outros grupos os mesmos encontram-se dispersos. 

 

 

 

 

Os escores do WHOQOL-bref, com poucas exceções em um ou outro 

domínio, caracterizaram a qualidade de vida dos estudantes como regular (de 3 a 

3,9) (vide página 33). Os escores no domínio saúde física aumentaram de 2,9 para 

3,5 no grupo EA, de 2,7 para 3,2 no grupo TENS sham e manteve-se em 3 no 

controle, com diferença estatística entre os grupos (p = 0,007). A comparação dois a 

dois entre os grupos EA x TENS sham e TENS sham x controle não foi significativa 

(p= 0,155 e 0,259 respectivamente), mas entre EA e controle houve diferença 

estatística (p= 0,001). No domínio psicológico, os escores aumentaram de 3,2 para 

3,6 no grupo EA, de 2,9 para 3,3 no grupo TENS sham e de 3,2 para 3,4 no grupo 

controle, também com diferença significativa (p = 0,034). A comparação dois a dois 

entre os grupos EA x TENS sham e EA x controle revelou-se significativa (p= 0,032 

e 0,027), mas a comparação TENS sham e controle não mostrou diferença (p= 

0,616). Por fim, o escore global do instrumento aumentou de 3,1 para 3,6 no grupo 

EA, de 2,8 para 3,2 no grupo TENS sham e de 3,1 para 3,3 no controle, com 

diferença estatística entre os grupos (p= 0,049). Na comparação EA x TENS sham 

(p= 0,086) e TENS sham x controle (p= 0,992) não houve diferença estatística, 

enquanto entre EA x controle a diferença foi significativa (p= 0,020). Os gráficos 6, 7 

Gráfico 5- Mediana e dispersão dos escores do MBI-SS / Eficácia Acadêmica nos grupos 
EA, TENS sham e controle após as intervenções 
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e 8 exibem a mediana e a dispersão dos escores destes três domínios do 

WHOQOL-bref. 

 

Gráfico 6 , 7 e 8 - Mediana e dispersão dos escores dos domínios Saúde Física, Sintomas 
Psicológicos e Escore Global do WHOQOL-bref nos grupos EA, TENS sham e controle após as 

intervenções 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6 

Gráfico 7 
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Não houve diferença estatística, após a intervenção, entre os escores médios 

dos outros instrumentos utilizados para avaliar a condição de stress mostrados na 

Tabela 2. 

 

Assim, os escores médios do ESS, que avaliam a sonolência diurna, 

decresceram de 13,7 para 9,6 no grupo EA, de 13,9 para 10,5 no grupo TENS sham, 

e de 12,6 para 10,9 no grupo controle (p = 0,089). Apesar da falta de significância, 

ressalta-se que nos três grupos o escore inicial indicava sonolência excessiva, 

passando a indicar falta de sonolência, após a intervenção, somente no grupo EA. 

Nos outros grupos, após a mesma, registrou-se um escore borderline entre ausência 

de sonolência e sonolência excessiva. 

 

Quanto à ansiedade, os escores médios do BAI caíram de 15,6 (ansiedade 

leve à moderada) para 7,9 (sem ansiedade) no grupo EA, de 14,7 para 11,0 no 

grupo TENS sham e de 12,3 para 10,8 no grupo controle - ambos os escores 

permaneceram indicando ansiedade leve a moderada (p = 0,230). 

 

Na dimensão exaustão emocional do MBI-SS, os escores decresceram nos 

três grupos (de 4,6 para 3,6, no grupo EA, de 4,5 para 4,1, no grupo TENS sham, e 

de 4,8 para 4,3, no controle, p = 0,069), mas não alcançaram o ponto de corte (três) 

que caracterizaria sua remissão. 

Gráfico 8 
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No WHOQOL-bref, os escores que avaliam a percepção da qualidade de vida 

e satisfação com a saúde aumentaram de 3,2 para 3,7 no grupo EA, de 2,9 para 3,6 

no grupo TENS sham e manteve-se em 3,5 no grupo controle (p= 0,599). No 

domínio de relações sociais os escores aumentaram nos três grupos (de 3,5 para 

3,8, no grupo EA, de 3,1 para 3,6, no grupo TENS sham, e de 3,3 para 3,8 no 

controle - p= 0,399). Também no domínio de relações com o meio ambiente houve 

aumento dos escores nos três grupos (de 3,3 para 3,8 no grupo EA, de 3,0 para 3,3 

no grupo TENS sham, e de 3,4 para 3,7 no controle), sem significância estatística (p 

= 0,179).  

 

Na Tabela 3 observa-se que no grupo EA, dos 30 alunos com escores iniciais 

≥ 28 no MSQ, 21 tiveram seus escores reduzidos para < 28, o que indica que 70% 

dos estudantes passaram de dificuldade moderada ou severa de sono para sono 

moderado ou bom (p < 0,001). Ainda neste grupo, 19 apresentaram boa qualidade 

de sono (PSQI < 5) após o tratamento, contra 7 antes, 20 não apresentaram 

sonolência diurna (ESS < 11) contra 5 antes do tratamento, e 27 não apresentaram 

ansiedade ou apresentaram ansiedade moderada/leve (BAI < 19) contra 17 no início. 

As diferenças entre estas frequências antes e após o tratamento foram significativas 

(p = 0,003, <0,001 e 0,004, respectivamente). Nos outros instrumentos não houve 

diferença estatística entre os grupos nas frequências pré e pós-tratamento. 

 

Tabela 3  – Comparação do número de estudantes com escores abaixo do ponto de 
corte considerado como condição de stress nos diferentes questionários antes e 
após as intervenções nos grupos Eletroacupuntura, TENS sham e Controle. 

 
MSQ= Miniquestionário de sono; PSQI= Índice de Qualidade de Sono de Pittsburgh; ESS= Escala de Sonolência de Epworth.; 
BDI= Inventários de Depressão de Beck; BAI=Inventário de Ansiedade de Beck; EE = Exaustão Emocional; D = descrença; EfA 
= Eficácia Acadêmica 
*     teste de MC Nemar 

 

Escalas EA 
n=30 

TEM sham 
N=18 

Controle 
N = 34 

 
início 

 
fim 

 
Valor 
de P* 

 
início 

 
fim 

 
Valor 
de P* 

 
início  

 
fim 

 
Valor 
de P* Nº  % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

MSQ < 28 0 0,0 21 70,0 <0,001 0 0,0 6 33,3 0,041 0 0,0 5 14,7 0,073 

PSQI ≤ 5 7 23,3 19 63,3 0,003 2 11,1 5 27,8 0,248 12 35,3 13 38,2 1 

ESS < 11 5 16,7 20 66,7 <0,001 5 27,7 10 55,6 0,073 9 26,5 20 58,8 0,005 

BDI < 19 24 80,0 29 96,7 0,130 14 77,7 17 94,4 0,248 30 88,2 29 85,3 1 

BAI<19 17 56,7 27 90,0 0,004 14 77,7 16 88,9 0,617 27 79,4 30 88,2 0,449 

EE < 3 3 10,0 7 23,3 0,220 0 100,0 4 22,2 0,133 0 0,0 2 5,9 0,479 

D < 3 16 53,3 20 66,7 0,386 11 61,1 13 72,2 0,683 17 50,0 19 55,9 0,683 

EfA > 3 24 80,0 27 90,0 0,449 10 55,5 14 77,7 0,288 28 82,4 26 76,5 0,617 



62 

 

 

 
Entre os 18 estudantes do grupo TENS sham, 6 (33,3%) tiveram o escore do 

MSQ reduzido após a intervenção para < 28, e esta diferença foi significativa (p = 

0,041). O número de alunos com melhora de escores antes e após o tratamento não 

diferiu estatisticamente nos outros instrumentos de avaliação. 

 

No grupo controle, 20 (58,85) dos 34 alunos não apresentaram sonolência 

diurna (ESS < 11), contra 9 antes (p = 0,005). Nos outros instrumentos não houve 

diferença estatística entre os grupos nas frequências pré e pós-tratamento. 

 

Os estudantes submetidos à EA e a TENS sham, com exceção de um aluno 

em cada grupo, responderam que SIM, sentiam-se melhor dos sintomas de stress ao 

fim do ensaio e atribuíram o fato às intervenções realizadas. 
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5 DISCUSSÃO 

 

A alta prevalência de distúrbios mentais relacionados ao stress em estudantes 

de medicina é um importante problema, conforme revelado em estudos anteriores e 

por este (Tabela 1) (RODRIGUES et al., 2002; REZENDE et al., 2008; AGUIAR et 

al., 2009; CARDOSO et al., 2009; FALAVIGNA et al., 2010; DIAS et al., 2012). 

 

Neste ensaio os estudantes tratados com EA tiveram melhoria significativa 

dos escores do MSQ e PSQI, que avaliam o sono, do BDI (depressão), das 

dimensões descrença (D) e eficácia acadêmica (EfA) do MBI-SS (burnout) e dos 

domínios saúde física, psicológico e do escore global do WHOQOL-bref (qualidade 

de vida), em relação ao grupo controle. Em relação ao grupo TENS sham, EA 

reduziu significativamente os escores do MSQ, do PSQI e domínio psicológico do 

WHOQOL-bref. A melhoria dos escores do grupo TENS sham em relação ao grupo 

controle foi significativa no MSQ, no BDI e EfA. Também foi significativa em relação 

ao grupo EA quanto à EfA (Tabela 2). 

 

No grupo EA o número de estudantes com melhores escores após a 

intervenção foi significativamente maior no MSQ, no PSQI, no ESS (sonolência 

diurna) e no BAI (ansiedade), enquanto no grupo TENS sham só o foi no MSQ, e no 

grupo controle no ESS (Tabela 3). 

 

O efeito mais evidente da EA foi a melhoria da qualidade do sono, que 

poderia se refletir na redução da sonolência diurna (CARDOSO et al., 2009) e de 

outros sintomas mentais relacionados ao stress (BRESLAU et al., 1996; FORD & 

CAMER0W, 1989; OHAYON & ROTH, 2003). O MSQ, tradicionalmente usado como 

screening em inquéritos sobre distúrbios do sono (ZOMER et al., 1985), foi utilizado 

para a seleção dos participantes deste ensaio exatamente pela conhecida 

associação entre a qualidade do sono e sintomas de stress. De fato, houve redução 

dos escores da depressão, da descrença e melhora da eficácia acadêmica em 

relação ao grupo controle; entretanto, os escores finais do ESS, BAI e exaustão 

emocional não melhoraram significativamente. É possível que seja necessário um 

tempo maior de sono adequado para que se possa observar a remissão da 

sonolência diurna avaliada pelo ESS e dos outros sintomas. Foi interessante 
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constatar que os estudantes dos três grupos apresentaram melhoria dos escores ao 

preencherem os questionários pela segunda vez. 

 

Assim, os resultados deste ensaio confirmaram os efeitos da EA sobre os 

sintomas mentais relacionados ao stress e na melhoria da qualidade de vida, 

apontados no estudo piloto de nossa autoria (DIAS et al., 2012). A melhora de 

alguns escores no grupo submetido a TENS sham comparado ao grupo controle 

permite, por sua vez, inferir que o ritual de tratamento, idêntico ao do grupo EA (com 

exceção do agulhamento), poderia ser responsável pelo efeito placebo da técnica 

(veja adiante). 

 

A metodologia aplicada não permitiu quantificar o tamanho do efeito placebo, 

contudo a significativa discrepância das médias encontradas nos grupos EA (25,0) e 

TENS sham (32,1) na dimensão MSQ (Tabela 2) garante, com os dados obtidos, um 

poder de teste de 0,963 e um nível de significância de 0,05. 

 

Muitos autores têm discutido o problema de cegamento em estudos clínicos 

com terapias físicas, conforme apresentado no item 2.3 deste trabalho. TENS sham 

tem sido utilizado nos estudos com acupuntura pelo fato de os pacientes receberem 

atenção clínica semelhante ao do grupo de tratamento, o que permite controlar os 

efeitos inespecíficos que resultam do relacionamento médico paciente 

(BAYREUTHER & LEWITH, 1994; LEWITH & VINCENT, 1998, KLEINHENZ et al., 

1999; LAO et al., 2001; TRINH, 2003; BIRCH, 2003; ZASLAWSKI, 2004; 

KAPTCHUCK et al., 2006). Escalas de credibilidade são aplicadas com o objetivo de 

validar o cegamento (LEWITH & VINCENT, 1998; KLEINHENZ et al., 1999; TRINH, 

2003), e no presente ensaio tanto os alunos dos grupos submetidos à EA quanto a 

TENS sham creditaram sua melhora à intervenção realizada. 

 

Mecanismos psicológicos, bioquímicos e neuroanatômicos associados ao 

efeito placebo têm sido identificados em diferentes populações e manipulações 

experimentais, a maioria em estudos relacionados à dor ou à Doença de Parkinson 

(POLLO et al., 2001; LANOTTE et al. 2005; FRICCHIONE & STEFANO, 2005; 

FINISS et al., 2010; POLLO et al. 2011; BENEDETTI, 2012). 
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Os processos psicológicos estudados com mais profundidade são o 

condicionamento e a expectativa. Ficou demonstrado que diferentes instruções 

verbais condicionam diferentes desfechos num experimento com placebo, e que o 

efeito da administração de uma droga é a combinação de sua ação farmacológica e 

o contexto psicossocial no qual ela é aplicada. Pessoas com intensa expectativa de 

analgesia, por exemplo, requerem menores doses de medicamentos para dor do que 

aquelas sem esta expectativa (POLLO et al., 2001; LANOTTE et al., 2005; 

FRICCHIONE & STEFANO, 2005; FINISS et al., 2010; POLLO et al., 2011; 

BENEDETTI, 2012). 

 

Os processos psicológicos também influenciam os resultados de uma terapia 

física, como a acupuntura (KAPTCHUCK et al., 2006; LINDE et al., 2007; FINISS et 

al., 2010; BENEDETTI, 2012), onde os efeitos da técnica se somam ao efeito 

placebo, conforme sugere o desfecho deste ensaio. A melhora esperada dos 

pacientes tratados com TENS sham, por sua vez, justifica o procedimento do ponto 

de vista ético. 

 

Estudos com ressonância magnética funcional (RMf) demonstraram que o 

efeito placebo modula a percepção das emoções da mesma forma que modula a dor 

através de vias neurais comuns, que incluem o córtex cingulado anterior rostral e 

córtex pré-frontal ventrolateral/córtex órbitofrontal lateral (BENEDETTI, 2012). Estes 

e outros circuitos controlados pelo sistema dopaminérgico mesolimbico mesocortical 

modulam o eixo límbico hipotálamo-hipofisário (FRICCIONE & STEFANO, 2005) e 

modificam a resposta ao stress, através da liberação de diferentes 

neuromoduladores e neurotransmissores que participam do processamento e 

regulação das emoções, da dor e de diversas condições clínicas. Assim, há 

evidências de que o efeito placebo seja devido a um processo geral de modulação, 

induzido pela expectativa do indivíduo (PETROVIC et al., 2005; FRICCIONE & 

STEFANO, 2005; FINISS et al., 2010; BENEDETTI, 2012). 

 

A acupuntura ativa diferentes vias neurais, produzindo efeitos locais, 

segmentares e supraespinhais (MILTÍADES, 1996; CARLSSON, 2002; FARGAS-

BABJAK, 2004; MOFFET, 2006; WHITE et al., 2008). Estes últimos, que são o 

interesse deste ensaio, também induzem a um processo geral de modulação ao 
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atuar sobre o eixo límbico-hipotálamo-hipofisário, produzindo mudanças adaptativas 

que acompanham o desligamento das estruturas cerebrais que mantém a resposta 

sustentada ao stress. Este poderia ser um dos mecanismos pelos quais a 

acupuntura conduziria o organismo para um ponto de regulação homeostática mais 

próximo da normalidade fisiológica, repercutindo sobre o humor, a regulação do 

sono e o sistema imunitário. Estes efeitos coincidem com a liberação dos diferentes 

peptídeos opióides e neurotransmissores, e são mais pronunciados com o uso de 

corrente elétrica com baixa frequência (MILTÍADES, 1996; WU et al., 1999; HUI et 

al., 2000; CARLSSON, 2002; HAN, 2003; FARGAS-BABJAK, 2004; NAPADOW et 

al., 2005; MOFFET, 2006; WHITE et al., 2008), como utilizada neste estudo. A 

estimulação deve ser indolor (HUI et al., 2000). 

 

Não foram encontradas publicações sobre os efeitos da acupuntura sobre o 

burnout. Sua ação em distúrbios do sono, ansiedade e depressão, por sua vez, é 

bem documentada. 

 

Assim, em revisão sistemática, Kalavapalli e Singareddy (2007) identificaram 

19 estudos sobre acupuntura no tratamento da insônia, seis dos quais eram 

randomizados, quatro ensaios clínicos abertos e os restantes séries de casos. Nas 

duas últimas modalidades, cujas medidas de desfecho eram subjetivas, os autores 

reportaram melhora do sono em mais de 80% dos participantes, comparável ao 

obtido neste ensaio (75,0%). Nos ensaios randomizados, que utilizaram 

questionários padronizados, polissonografia ou actigrafia de pulso, também se 

verificou melhora significativa nas medidas de qualidade do sono. Outra revisão, 

realizada por Cao et al. (2009), com 46 estudos randomizados (RCT), demonstrou 

benefícios da acupuntura no tratamento da insônia comparada com o não 

tratamento e com a acupuntura sham, assim como a maior duração do sono nos 

pacientes tratados com acupuntura em relação aos pacientes em uso de 

medicamentos, e que a associação de ambas foi superior ao uso isolado dos 

últimos. 

 

Em relação à depressão, meta-análise realizada por Wang et al. (2008) 

identificou oito estudos randomizados que satisfaziam os rigorosos critérios de 

inclusão adotados para a seleção, entre duzentos outros excluídos por diferentes 
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motivos. Estes estudos envolveram 477 pacientes com depressão, dos quais 256 

receberam acupuntura “ativa” e os restantes acupuntura falsa (sham). Em sete 

estudos os pacientes foram tratados com agulhas estimuladas manualmente, e em 

um deles utilizou-se laser nos pontos. Os pontos escolhidos para tratamento 

variaram muito, assim como os utilizados na acupuntura sham. No estudo com laser 

foi utilizada uma falsa estimulação no grupo controle. Foram realizados de 10 a 30 

sessões, durante duas até dezesseis semanas. Quatro ensaios mostraram alívio 

significativo, em relação ao grupo controle, dos sintomas associados à depressão 

pela escala de depressão de Hamilton ou de acordo com o Inventário de Beck, 

enquanto que em três estudos a diferença de melhora entre os grupos não foi 

detectada. Seis estudos incluíram como medida de desfecho o índice de resposta 

(definido como redução de 50% dos escores nas escalas de depressão) e o índice 

de remissão (eliminação quase total dos sintomas depressivos e restauração do 

funcionamento psicossocial). Não houve efeito significativo da acupuntura nestes 

índices. Os autores concluíram que a acupuntura pode reduzir significativamente a 

gravidade da doença em pacientes deprimidos, não importando se sofrem de 

neurose depressiva ou depressão maior. 

 

Já Smith et al. (2005), em revisão sistemática, evidenciaram uma redução nos 

escores de depressão de pacientes tratados com acupuntura em relação aos 

submetidos à acupuntura sham, sem diferença nos índices de remissão entre os 

dois grupos. Em outra revisão, Leo et al. (2007) demonstraram que acupuntura era 

tão eficaz quanto os antidepressivos no alívio da depressão; entretanto, os 

resultados do tratamento com acupuntura sham, em alguns estudos, não diferiram 

dos obtidos com a acupuntura verdadeira. 

 

Quanto aos distúrbios de ansiedade, Pilkington et al. (2007), em revisão 

sistemática da literatura, identificaram 12 estudos controlados, dos quais 10 eram 

randomizados. Quatro deles focavam a desordens generalizadas da ansiedade ou 

neuroses da ansiedade e referiam resultados satisfatórios, mas a pobre qualidade 

metodológica dos ensaios e intervenções muito diferentes entre si dificultaram sua 

interpretação. Seis outros abordavam a ansiedade no período pré-operatório; a 

qualidade destes estudos era melhor, e os resultados mostraram-se, com o uso 
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preponderante de pontos auriculares, superiores aos do procedimento sham, 

embora ainda assim inconclusivos, para os autores da revisão. 

 

Samuels et al. (2008), em outra revisão abordando a acupuntura no 

tratamento de doenças psiquiátricas, encontraram nove estudos, cinco deles 

randomizados. Concluíram que pode haver efeitos positivos do método na 

ansiedade (e na depressão), embora as evidências disponíveis ainda deixem 

margem a dúvidas sobre sua verdadeira eficácia. No mesmo artigo, os autores 

declararam desconhecer ensaios randomizados envolvendo pacientes 

esquizofrênicos, e que os resultados em casos de abuso de substâncias (a maioria 

com acupuntura auricular) são conflitantes. 

 

Tais publicações apontam para o efeito benéfico da acupuntura nestes 

distúrbios e reforçam os achados obtidos neste ensaio. Entretanto seus autores, sem 

exceção, chamam a atenção para a necessidade de estudos com amostras maiores 

e com metodologia adequada, que possam atestar sem questionamento a eficácia 

da acupuntura nestas situações clínicas e, ao mesmo tempo, explorar os possíveis 

mecanismos que justificam os efeitos observados. As intervenções, muito diferentes 

entre si quanto ao número de sessões realizadas, quanto ao intervalo entre as 

mesmas, quanto ao local de agulhamento e quanto às técnicas de estimulação 

empregadas, também dificultaram a interpretação dos resultados. A diversidade de 

pontos de acupuntura utilizados, por outro lado, sugere a falta de especificidade dos 

mesmos, o que tem sido advogado por diversos autores (MANN, 1998; MOFFET, 

2006; GUNN, 1998) e também sido observado pelo autor principal deste ensaio. 

 

Assim, a utilização de pontos situados próximos a grandes troncos nervosos 

ou em pontos motores nas extremidades, em território do nervo trigêmeo (face e 

couro cabeludo) e no nervo vago (concha da orelha), em diferentes combinações, 

poderia fornecer resultados semelhantes. A escolha dos pontos usados pelo autor 

neste ensaio baseou-se em sua experiência clinica. 

 

A população alvo deste estudo não era de doentes, ou pelo menos a maioria 

dos estudantes não havia procurado assistência médica devido aos sintomas 

identificados pelos questionários autoadministrados. De acordo com a classificação 
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de Elliot e Eisdorfer dos tipos de estressores (apud LAZARUS, 1984), estes 

estudantes são indivíduos hígidos submetidos a uma situação de stress crônico 

causado pelas características do curso de medicina, que lhes exige grande carga 

horária presencial e horas adicionais de estudo, frequentemente noite adentro. 

 

A pergunta que se faz é se a EA é capaz de minimizar as consequências do 

stress que se observam sobre a saúde em estudantes de medicina (RODRIGUES, 

2002; DANDA et al., 2005). Embora isto pareça razoável, a resposta a este 

questionamento só poderia ser obtida por estudos longitudinais. 
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6 CONCLUSÕES 

 

A eletroacupuntura reduziu significativamente a intensidade dos sintomas 

mentais relacionados ao stress em estudantes de medicina, e pode representar uma 

ferramenta efetiva a ser oferecida a indivíduos submetidos ao stress relacionado à 

suas atividades. 

 

A melhora obtida com TENS sham em alguns sintomas em comparação com 

o grupo controle confirmou a presença do efeito placebo da técnica consequente ao 

seu ritual de tratamento. 
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APÊNDICE A 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

TITULO DO PROJETO: EFEITOS DA ELETRONEUROESTIMULAÇÃO PERIFÉRICA EM 
SINTOMAS RELACIONADOS AO STRESS EM ESTUDANTES DE MEDICINA 
 

RESPONSÁVEL PELO PROJETO: Prof. Marcio Dias. 
DEPARTAMENTO DE SAÚDE E SOCIEDADE - CENTRO DE PESQUISA CLÍNICA – 
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANTÔNIO PEDRO – FACULDADE DE MEDICINA - 
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE. 
 
Telefones para contato: (21) 2714 9412, 2610 0623, 97686281 (Prof. Marcio Dias) 
 

Nome do voluntário: _______________________________________________________ 

 
Idade: _____________ anos ___________R.G. _________________________________ 
 
O Srº Srª está sendo convidado (a) a participar do projeto de pesquisa “EFEITOS DA 
ELETRONEUROESTIMULAÇÃO PERIFÉRICA EM SINTOMAS RELACIONADOS AO 
STRESS EM ESTUDANTES DE MEDICINA – ESTUDO CLÍNICO CONTROLADO 
RANDOMIZADO”, de responsabilidade do Prof. Marcio Dias. 

 
O objetivo deste ensaio é avaliar a eficácia das técnicas de eletroneuroestimulação 
periférica na melhoria da qualidade do sono e no alívio de sintomas de ansiedade e 
depressão a que os estudantes de medicina estão sujeitos por conta de suas atividades. 
 
Inicialmente, a senhor (a) preencherá os instrumentos clínicos para avaliação 
(Miniquestionário de Sono, índice de Sono de Pittisburgh, Escala de Sonolência de Epworth, 
Inventários de Depressão de Beck e de Ansiedade de Beck, Inventário Maslach Burnout 
para Pesquisa entre Estudantes e o questionário sobre qualidade de vida WHOQOL-bref). 
 
Em seguida, será tratado (a) com eletroneuroestimulação periférica por meio de agulhas ou 
de eletrodos fixados em extremidades de membros superiores e inferiores, na fronte e no 
couro cabeludo, na orelha ou na região mastóidea, ligados a um aparelho de 
eletroestimulação por 20 minutos, em sessões semanais, no total de 8. O tipo de 
eletroneuroestimulação a que o(a) senhor(a) será submetido(a), se com agulhas ou com 
eletrodos, será determinado por sorteio. 
 
Na primeira semana após o término da intervenção, o Sr (a) preencherá novamente os 
instrumentos de avaliação. 
 

Responsabilidades ao aceitar participar do estudo: 
- Seguir as instruções dadas 
- Responder os questionários apresentados antes do início do tratamento e após o fim 

do tratamento. 
- Comparecer semanalmente para as sessões de eletroneuroestimulação, em dia e 

hora agendados previamente. 
 

Riscos: 

O senhor (a) está sendo informado (a) que as técnicas aplicadas são praticamente isentas 
de risco, devendo ser evitada somente em portadores de marca-passo cardíaco ou em 
gestantes (em alguns locais nas costas e no abdômen), que serão excluídos do estudo. 
Entretanto, podem ocorrer pequenas reações locais ou sangramento superficial nos 
pacientes tratados com agulhamento. O procedimento é indolor. 
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Obrigações: 
O senhor (a) não é obrigado (a) a participar deste estudo. Poderá retirar seu consentimento 
a qualquer momento e deixar de participar do estudo, sem que isto traga qualquer prejuízo, 
bastando para isso comunicar sua decisão ao médico responsável. 
A qualquer momento, poderá obter outras informações acerca do estudo, ainda que isto 
possa afetar sua vontade de participar do mesmo. Serão fornecidos respostas ou 
esclarecimentos a qualquer dúvida acerca dos procedimentos, riscos, benefícios e outros 
assuntos relacionados com a pesquisa. 
 

Compensação: 
Havendo comprovação de que tenha ocorrido danos diretamente causados pela pesquisa, o 
Srº/Srª terá direito a tratamento médico no HUAP ou em outra instituição do SUS de sua 
livre escolha. 
 

Confidencialidade: 
Os registros de cada paciente serão feitos através de um número de identificação e das 
suas iniciais. As informações obtidas com o estudo serão mantidas confidenciais e utilizadas 
apenas com o propósito científico. As autoridades sanitárias e os Comitês de Ética podem 
verificar os registros do estudo, e não haverá nenhuma liberação ou publicação destes 
registros que revelem sua identidade. 
 

Término do estudo: 
A equipe médica pode interromper sua participação neste estudo a qualquer momento, se 
julgar apropriado devido ao descumprimento dos procedimentos solicitados, ou no seu 
melhor interesse. 
 

Consentimento: 
Eu compreendo que estou permitindo minha participação voluntária neste estudo. Posso 
retirar-me a qualquer momento sem qualquer prejuízo de benefícios a que tenha direito. 
Qualquer dúvida que eu tenha em relação a qualquer aspecto deste estudo ou sobre meus 
direitos, será respondida pelo: 
 
Prof. Marcio Dias – Departamento de Saúde e Sociedade – Telefones:  (21) 2714 9412, 
2610 0623, 9768 6281. 

 
Eu, ________________________________________________concordo em participar no 
estudo acima e compreendo que minha recusa em participar ou retirada posterior do estudo 
não trará prejuízos de qualquer natureza. 
 

Niterói,_______de_________________de_________ 
 
 

_______________________________        _______________________________ 
Voluntário      Médico 

 

________________________________     ________________________________ 
                     Testemunha     Testemunha 
 
 
 
 
 
  



83 

 

 

Anexo A 
 

MINIQUESTIONÁRIO DE SONO 
 
Nome: ______________________________________________________ 

 
 

Considere os últimos 30 dias em cada resposta  
 

Por favor, assinale o 
número que melhor 
descreva sua 
resposta 

Nunca Muito 
rara-
mente 

Rara-
mente 

Ás 
vezes 

Frequen-
temente 

Muito 
frequente-
mente 

Sempre 

1.Você tem 
dificuldade em 
adormecer ? 

1 2 3 4 5 6 7 

2.Você acorda de 
madrugada e não 
consegue adormecer 
de novo? 

1 2 3 4 5 6 7 

3.Você toma remédios 
para dormir ou 
tranqüilizantes? 

1 2 3 4 5 6 7 

4.Você dorme durante 
o dia? (sem contar 
cochilos ou sonecas 
programadas) 

1 2 3 4 5 6 7 

5.Ao acordar de 
manhã, você ainda se 
sente cansado(a)? 

1 2 3 4 5 6 7 

6.Você ronca à noite 
(que você saiba)? 

1 2 3 4 5 6 7 

7.Você acorda durante 
a noite? 

1 2 3 4 5 6 7 

8.Você acorda com 
dor de cabeça? 

1 2 3 4 5 6 7 

9.Você sente cansaço 
sem ter nenhum 
motivo aparente? 

1 2 3 4 5 6 7 

10.Você tem sono 
agitado? (mudanças 
constantes de 
posição ou 
movimentos de 
pernas/braços) 

1 2 3 4 5 6 7 

 
 
  



84 

 

 

Anexo B 
 

ÍNDICE DA QUALIDADE DO SONO DE PITTSBURGH 
 

Nome: ______________________________________________________________ 

 
As seguintes perguntas são relativas aos seus hábitos de sono durante o ultimo 
mês somente. Suas respostas devem indicar a lembrança mais exata da maioria 
dos dias e noites do ultimo mês. Por favor, responda a todas as perguntas. 
 
 

1. Durante o último mês, quando você geralmente foi para a cama à noite? 
hora usual de deitar:_________________ 
 

2. Durante o último mês, quanto tempo (em minutos) você geralmente levou para dormir 
a noite? 

número de minutos:_____________________ 
 

3. Durante o último mês, quando você geralmente levantou de manhã? 
hora usual de levantar:___________________ 
 

4    Durante o último mês, quantas horas de sono você teve  por noite? (Esta pode ser 
diferente do número de horas que você ficou na cama) 

horas de sono por noite:_____________________ 
 

5    Durante o último mês, com que frequência você teve dificuldade para dormir porque 

você: 

 

A) não conseguiu adormecer em até 30 minutos 

0 = nenhuma no último mês                 1 = menos de uma vez por semana 

2 = uma ou duas vezes por semana     3 = três ou mais vezes na semana 

 

B) acordou no meio da noite ou de manhã cedo 

0 = nenhuma no último mês                 1 = menos de uma vez por semana 

2 = uma ou duas vezes por semana     3 = três ou mais vezes na semana 

 

C) precisou levantar para ir ao banheiro 

0 = nenhuma no último mês                 1 = menos de uma vez por semana 

2 = uma ou duas vezes por semana     3 = três ou mais vezes na semana 

 

D) não conseguiu respirar confortavelmente 

0 = nenhuma no último mês                 1 = menos de uma vez por semana 

2 = uma ou duas vezes por semana     3 = três ou mais vezes na semana 

 

E) tossiu ou roncou forte 

0 = nenhuma no último mês                 1 = menos de uma vez por semana 

2 = uma ou duas vezes por semana     3 = três ou mais vezes na semana 
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Nome;_____________________________________________________ 

 

F) Sentiu muito frio 

0 = nenhuma no último mês                 1 = menos de uma vez por semana 

2 = uma ou duas vezes por semana     3 = três ou mais vezes na semana 

 

G) sentiu muito calor 

0 = nenhuma no último mês                 1 = menos de uma vez por semana 

2 = uma ou duas vezes por semana     3 = três ou mais vezes na semana 

 

H) teve sonhos ruins 

0 = nenhuma no último mês                 1 = menos de uma vez por semana 

2 = uma ou duas vezes por semana     3 = três ou mais vezes na semana 

 

I) teve dor 

0 = nenhuma no último mês                 1 = menos de uma vez por semana 

2 = uma ou duas vezes por semana     3 = três ou mais vezes na semana 

 

J) outras razões, por favor descreva: 

0 = nenhuma no último mês                 1 = menos de uma vez por semana 

2 = uma ou duas vezes por semana     3 = três ou mais vezes na semana 

 

6 Durante o último mês como você classificaria a qualidade do seu sono de uma 

maneira geral:  

0= Muito boa         1= Boa              2= Ruim            3= Muito ruim 

 

7 Durante o último mês, com que frequência você tomou medicamento (prescrito 

ou por conta própria) para lhe ajudar 

0 = nenhuma no último mês                 1 = menos de uma vez por semana 

2 = uma ou duas vezes por semana     3 = três ou mais vezes na semana 

 

8 No último mês, que frequência você teve dificuldade para ficar acordado 

enquanto dirigia, comia ou participava de uma atividade social (festa, reunião 

de amigos) 

0 = nenhuma no último mês                 1 = menos de uma vez por semana 

2 = uma ou duas vezes por semana     3 = três ou mais vezes na semana 

 

9 Durante o último mês, quão problemático foi pra você manter o entusiasmo 

(ânimo) para fazer as coisas (suas atividades habituais)? 

0 = Nenhuma dificuldade                               1 =  Um problema leve 

2=  Um problema razoável                             3= Um grande problema 

 

 

 

 

 

 

 



86 

 

 

Nome: _______________________________________________________ 
 

10 Você tem um parceiro (a), esposo (a) ou colega de quarto? 

 

A) Não 

B) Parceiro ou colega, mas em outro quarto 

C) Parceiro no mesmo quarto, mas em outra cama 

D) Parceiro na mesma cama 

 
 
Se você tem um parceiro ou colega de quarto pergunte a ele com que freqüência, no 
ultimo mês você apresentou: 
 

a) Ronco forte 
0 = nenhuma no último mês                    1 = menos de uma vez por semana 
2 = uma ou duas vezes por semana        3 = três ou mais vezes na semana 
 
b) Longas paradas de respiração enquanto dormia 
0 = nenhuma no último mês                    1 = menos de uma vez por semana 
2 = uma ou duas vezes por semana          3 = três ou mais vezes na semana 
 
1 contrações ou puxões de pernas enquanto dormia 
0 = nenhuma no último mês                     1 = menos de uma vez por semana 
2 = uma ou duas vezes por semana           3 = três ou mais vezes na semana 
 
d) episódios de desorientação ou confusão durante o sono 
0 = nenhuma no último mês                  1 = menos de uma vez por semana 
2 = uma ou duas vezes por semana        3 = três ou mais vezes na semana 
 
 

 
e) Outras alterações (inquietações) enquanto você dorme, por favor 

descreva:_______________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

0 = nenhuma no último mês                     1 = menos de uma vez por semana 
2 = uma ou duas vezes por semana           3 = três ou mais vezes na semana 
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INSTRUÇÕES PARA PONTUAÇÃO DO PSQI 
 
COMPONENTE 1:  QUALIDADE SUGESTIVA DO SONO 

Psqi 6 - Durante o último mês como você classificaria a qualidade do seu sono de uma maneira geral:  
Pontuação componente 1:  0= Muito boa         1= Boa              2= Ruim            3= Muito ruim 

 
COMPONENTE 2 – LATÊNCIA DO SONO 

Psqi 2 - Durante o último mês, quanto tempo (em minutos) você geralmente levou para dormir a  noite? Número 
de minutos:_____________________ 

 
 Resposta   Pontuação  
< 15 MIN    0 
16 – 30 min    1 
31 – 60 min    2 
>60 min     3 
 
Pontuação item 2 =______ 

Psqi5a - Durante o último mês, com que frequência você teve dificuldade para dormir porque você: 
 

K) não conseguiu adormecer em até 30 minutos 

0 = nenhuma no último mês                 1 = menos de uma vez por semana 
2 = uma ou duas vezes por semana     3 = três ou mais vezes na semana 

Pontuação item 5a = _______ 
 

Soma do item 2 mais item 5a  _____ + _____ 
 

Resultado da soma   pontuação 
0    0 
1-2    1 
3-4    2 
5-6    3 
Pontuação componente 2 = _______ 
 

COMPONENTE 3 – DURAÇÃO DO SONO 

Psqi4 - Durante o último mês, quantas horas de sono você teve por noite? (Esta pode ser diferente do número de 

horas que você ficou na cama) 
Resposta   Pontuação  
>7 h    0 
6-7 h    1 
5-6 h    2 
< 5 h    3 
Pontuação componente 3 =______ 

 
COMPONENTE 4 – EFICÁCIA HABITUAL DO SONO 

a) Número de horas que dormiu (Psqi4): _______ 

b) Número de horas que passou na cama:  a) hora que se levantou de manhã (Psqi 3): _____ 

       b) hora que se deitou: (Psqi 1) _____ 
       nº de horas que passou na cama (a-b) _____ 
c) Cálculo da eficácia 

Nº de horas dormidas (Psqi 3)/nº de horas que passou na cama = eficácia 
(______/______) x 100 = _______ 
 
 
d) Eficácia habitual do sono (%)  Pontuação 

>85%     0 
75 -84%     1 
65 -74%     2 
< 65%     3 
Pontuação componente 4= ________ 
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COMPONENTE 5 – DISTÚRBIO DO SONO 

Psqi5b a Psqi 5j –  
a) Assinale a pontuação como se segue para cada item: 

0 = nenhuma no último mês                 1 = menos de uma vez por semana 

2 = uma ou duas vezes por semana     3 = três ou mais vezes na semana 
 

b) Pontuação Psqi 5b: ______ 

Pontuação Psqi 5c: ______ 
Pontuação Psqi 5d: ______ 
Pontuação Psqi 5e: ______ 
Pontuação Psqi 5f: ______ 
Pontuação Psqi 5g: ______ 
Pontuação Psqi 5h: ______ 
Pontuação Psqi 5i: ______ 
Pontuação Psqi 5j: ______ 
 

c) Soma Psqi 5b a Psqi 5j: _______ 
 

d) Assinale a pontuação do componente 5 como se segue 
 

Soma Psqi 5b a Psqi 5j  Pontuação 
0     0 
1 – 9     1 
10 -18     2 
19 -27     3 
Pontuação componente 5= ________ 

 
COMPONENTE 6 – USO DE MEDICAMENTOS 

Psqi 7 - Durante o último mês, com que freqüência você tomou medicamento (prescrito ou por conta 
própria) para lhe ajudar 

0 = nenhuma no último mês                 1 = menos de uma vez por semana 

2 = uma ou duas vezes por semana     3 = três ou mais vezes na semana 
 

Pontuação do componente 6:_______ 

 
COMPONENTE 7 – DISTÚRBIOS DIURNOS DO SONO 

Psqi 8 – No último mês, que freqüência você teve dificuldade para ficar acordado enquanto dirigia, comia ou 
participava de uma atividade social (festa, reunião de amigos) 
 

0= nenhuma no último mês                      1 = menos de uma vez por semana 

2= uma ou duas vezes por semana         3 = três ou mais vezes na semana 

Pontuação: ________ 

Psqi9 - Durante o último mês, quão problemático foi pra você manter o entusiasmo (ânimo) para fazer as 

coisas (suas atividades habituais)? 

0= nenhuma no último mês                     1 = menos de uma vez por semana 

2= uma ou duas vezes por semana         3 = três ou mais vezes na semana 

Pontuação:________ 

Soma pontuação Psqi 8 + Psqi 9: ________ 

Assinale a pontuação do componente 7 como se segue: 
Soma de Psqi 8 + Psqi 9  Pontuação 

0      0 
1-2      1 
3-4      2 
5-6      3 

Pontuação componente 7: __________ 

 

ESCORE GLOBAL –  

Soma dos 7 componentes: ___________ 
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Anexo C 
 

ESCALA DE SONOLÊNCIA DE EPWORTH 
 
Nome: ________________________________________________ 
 

Qual a probabilidade de você cochilar ou dormir, e não apenas se sentir cansado, 
nas seguintes situações? Considere o modo de vida que você tem levado 
recentemente (nos últimos 30 dias). Mesmo que você não tenha feito algumas 
destas coisas recentemente, tente imaginar como elas o afetariam. Escolha o 
número mais apropriado para responder cada questão: 
 

0= nunca cochilaria 
1= pequena probabilidade de cochilar 
2= probabilidade média de cochilar 
3= grande probabilidade de cochilar 

 
 

 Situação Probabilidade 
de cochilar 

1 Sentado e lendo 0 1 2 3 

2 Assistindo TV 0 1 2 3 

3 Sentado, quieto, em um lugar público 
(por exemplo, em um teatro, reunião ou palestra) 

0 1 2 3 

4 Andando de carro por uma hora sem parar,  
como passageiro 

0 1 2 3 

5 Ao deitar-se à tarde para descansar, quando possível 0 1 2 3 

6 Sentado conversando com alguém 0 1 2 3 

7 Sentado quieto após o almoço sem bebida de álcool 0 1 2 3 

8 Em um carro parado no trânsito por alguns minutos 0 1 2 3 

 
Obrigado por sua cooperação 
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Anexo D 
 

INVENTÁRIO DE DEPRESSÃO DE BECK 
 

Nome: _______________________________________________ 

 

Este questionário consiste em 21 grupos de afirmações. Depois de ler 
cuidadosamente cada grupo, faça um círculo em torno do número (0, 1, 2 ou 3) diante 
da afirmação, em cada grupo, que descreve melhor a maneira como você tem se 
sentido NESTA SEMANA, incluindo hoje. Se várias afirmações num grupo parecerem 
se aplicar igualmente bem, faça um círculo em cada uma. Tome o cuidado de ler todas 
as afirmações, em cada grupo, antes de fazer a sua escolha. 

1. 0 Não me sinto triste. 
    1 Eu me sinto triste. 
    2 Estou sempre triste e não consigo sair disso. 
    3 Estou tão triste ou infeliz que não consigo suportar.  

2. 0 Não estou especialmente desanimado quanto ao futuro. 
    1 Eu me sinto desanimado quanto ao futuro. 
    2 Acho que nada tenho a esperar. 
    3 Acho o futuro sem esperança e tenho a impressão de que as coisas não podem 
melhorar. 

3. 0 Não me sinto um fracasso. 
    1 Acho que fracassei mais do que uma pessoa comum. 
    2 Quando olho para trás, na minha vida, tudo o que posso ver é um monte de fracassos. 
    3 Acho que, como pessoa, sou um completo fracasso. 

4. 0 Tenho tanto prazer em tudo como antes. 
    1 Não sinto mais prazer nas coisas como antes. 
    2 Não encontro um prazer real em mais nada. 
    3 Estou insatisfeito ou aborrecido com tudo.  

5. 0 Não me sinto especialmente culpado. 
    1 Eu me sinto culpado às vezes. 
    2 Eu me sinto culpado na maior parte do tempo. 
    3 Eu me sinto sempre culpado. 

6. 0 Não acho que esteja sendo punido. 
    1 Acho que posso ser punido. 
    2 Creio que vou ser punido.  
    3 Acho que estou sendo punido. 

7. 0 Não me sinto decepcionado comigo mesmo. 
    1 Estou decepcionado comigo mesmo. 
    2 Estou enojado de mim. 
    3 Eu me odeio. 
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Nome: ________________________________________________________ 

8. 0 Não me sinto de qualquer modo pior que os outros. 

    1 Sou crítico em relação a mim devido a minhas fraquezas ou meus erros. 
    2 Eu me culpo sempre por minhas falhas. 
    3 Eu me culpo por tudo de mal que acontece. 

9. 0 Não tenho quaisquer idéias de me matar. 

    1 Tenho idéias de me matar, mas não as executaria. 
    2 Gostaria de me matar. 
    3 Eu me mataria se tivesse oportunidade. 

10. 0 Não choro mais que o habitual. 

      1 Choro mais agora do que costumava. 
      2 Agora, choro o tempo todo. 
      3 Costumava ser capaz de chorar, mas agora não consigo mesmo que o queira.  

11. 0 Não sou mais irritado agora do que já fui. 

      1 Fico molestado ou irritado mais facilmente do que costumava. 
      2 Atualmente me sinto irritado o tempo todo. 
      3 Absolutamente não me irrito com as coisas que costumavam irritar-me. 

12. 0 Não perdi o interesse nas outras pessoas. 

      1 Interesso-me menos do que costumava pelas outras pessoas. 
      2 Perdi a maior parte do meu interesse nas outras pessoas. 
      3 Perdi todo o meu interesse nas outras pessoas.  

13. 0 Tomo decisões mais ou menos tão bem como em outra época. 

      1 Adio minhas decisões mais do que costumava.  
      2 Tenho maior dificuldade em tomar decisões do que antes. 
      3 Não consigo mais tomar decisões. 

14. 0 Não sinto que minha aparência seja pior do que costumava ser.  

      1 Preocupo-me por estar parecendo velho ou sem atrativos.  
      2 Sinto que há mudanças permanentes em minha aparência que me fazem  
          parecer sem atrativos. 
      3 Considero-me feio.  

15. 0 Posso trabalhar mais ou menos tão bem quanto antes. 
      1 Preciso de um esforço extra para começar qualquer coisa. 
      2 Tenho de me esforçar muito até fazer qualquer coisa. 
      3 Não consigo fazer nenhum trabalho. 

16. 0 Durmo tão bem quanto de hábito. 
      1 Não durmo tão bem quanto costumava. 
      2 Acordo uma ou duas horas mais cedo do que de hábito e tenho dificuldade para  
         voltar a dormir. 
      3 Acordo várias horas mais cedo do que costumava e tenho dificuldade para voltar  
         a dormir. 
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Nome: _______________________________________________________________ 

 

17. 0 Não fico mais cansado que de hábito. 
      1 Fico cansado com mais facilidade do que costumava. 
      2 Sinto-me cansado ao fazer quase qualquer coisa. 
      3 Estou cansado demais para fazer qualquer coisa. 

18. 0 Meu apetite não está pior do que de hábito.  
      1 Meu apetite não é tão bom quanto costumava ser.  
      2 Meu apetite está muito pior agora.  
      3 Não tenho mais nenhum apetite. 

19. 0 Não perdi muito peso, se é que perdi algum ultimamente.  
      1 Perdi mais de 2,5 Kg. 
      2 Perdi mais de 5,0 Kg. 
      3 Perdi mais de 7,5 Kg.  

Estou deliberadamente tentando perder peso, comendo menos: SIM ( ) NÃO ( ) 

20. 0 Não me preocupo mais que o de hábito com minha saúde. 
      1 Preocupo-me com problemas físicos como dores e aflições ou perturbações no  
         estômago ou prisão de ventre. 
      2 Estou muito preocupado com problemas físicos e é difícil pensar em outra coisa  
         que não isso. 
      3 Estou tão preocupado com meus problemas físicos que não consigo pensar em  
         outra coisa. 

21. 0 Não tenho observado qualquer mudança recente em meu interesse sexual.  
      1 Estou menos interessado por sexo que costumava. 
      2 Estou bem menos interessado em sexo atualmente.  
      3 Perdi completamente o interesse por sexo. 
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Anexo E 

INVENTÁRIO ANSIEDADE DE BECK 
 

Nome: _________________________________________________________ 

Abaixo temos uma lista de sintomas comuns à ansiedade. Favor preencher cada item da 
lista cuidadosamente. Indique agora os sintomas que você apresentou durante A ÚLTIMA 
SEMANA, INCLUINDO HOJE. Marque com um X os espaços correspondentes a cada 
sintoma. 
 

 0 1 2 3 

 Absolu-
tamente
não 

Levemente 
Não me 
incomodou 
muito 

Moderada-
mente  
Foi muito 
desagradável 
mas pude 
suportar 

Gravemente
Dificilmente 
pude 
suportar 

1. dormência ou formigamento     

2. sensações de calor     

3. tremores nas pernas     

4. incapaz de relaxar     

5. medo de acontecer o pior     

6. atordoado (a) ou tonto (a)     

7. palpitação ou aceleração do 
coração 

    

8. sem equilíbrio     

9. aterrorizado (a)     

10. nervoso(a)     

11. sensação de sufocamento     

12. tremores nas mãos     

13. trêmulo(a)     

14. medo de perder o controle     

15. dificuldade de respirar     

16. medo de morrer     

17. assustado(a)     

18. indigestão ou desconforto no 
abdome 

    

19. sensação de desmaios     

20. rosto afogueado     

21. suor (não devido ao calor)     
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Anexo F 
 

INVENTÁRIO MASLACH BURNOUT PARA PESQUISA ENTRE ESTUDANTES 

 
Nome: ________________________________________________________ 
 

Por favor, leia atentamente cada um dos itens a seguir e responda se já experimentou o que 
é relatado, em relação a seu estudo. 
 

0 - nunca 
1 - Uma vez ao ano ou menos 
2 - Uma vez ao mês ou menos  
3 - Algumas vezes ao mês 
4 - Uma vez por semana 
5 - Algumas vezes por semana 
6 - Todos os dias 
 

COM QUE FREQUÊNCIA SENTE ISSO Pont. 

1. Eu me sinto emocionalmente esgotado pelos meus estudos.  

2. Eu questiono o sentido e importância de meus estudos.  

3. Eu tenho aprendido muitas coisas interessantes no decorrer dos meus estudos.  

4. Eu me sinto esgotado no fim de um dia em que tenho aula.  

5. Durante as aulas, eu me sinto confiante em entregar as tarefas prontas de forma 

eficaz. 

 

6. Eu me sinto cansado quando me levanto para enfrentar outro dia de aula.  

7. Eu me sinto estimulado(a) quando concluo com êxito a minha meta de estudos.  

8. Estudar e freqüentar as aulas são para mim um grande esforço.  

9. Eu tenho me tornado menos interessado em meus estudos desde que me matriculei 

nesta universidade. 

 

10. Eu tenho me tornado menos interessado sobre os meus estudos  

11. Em minha opinião eu sou um (a) bom (a) estudante.  

12.  Eu me sinto consumido pelos meus estudos.  

13. Eu posso efetivamente resolver os problemas que surgem nos meus estudos.  

14. Eu tenho estado mais descrente sobre o potencial e utilidade dos meus estudos.  

15. Eu acredito que eu faça uma eficaz contribuição para as aulas que freqüento.   
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Anexo G 
 

WHOQOL – ABREVIADO 
 

Nome __________________________________________________________ 
 
Instruções 
Este questionário é sobre como você se sente a respeito de sua qualidade de vida, 
saúde e outras áreas de sua vida. Por favor, responda a todas as questões . Se 
você não tem certeza sobre que resposta dar em uma questão, por favor, escolha 
entre as alternativas a que lhe parece mais apropriada. Esta, muitas vezes, poderá 
ser sua primeira escolha. 
Por favor, tenha em mente seus valores, aspirações, prazeres e preocupações.  
 
Nós estamos perguntando o que você acha de sua vida, tomando como referência 
as DUAS ÚLTIMAS SEMANAS.  
 
Por favor, leia cada questão, veja o que você acha e circule no número e lhe 
parece a melhor resposta. 
 

 muito 
ruim 
 

ruim nem ruim 
nem boa 

boa muito 
boa 
 

1 Como você avaliaria sua 
qualidade de vida? 

1 2 3 4 5 

 
 

 muito 
insatisfei-
to 

insatis-
feito 

nem 
satisfeito 
nem insa- 
tisfeito 

satisfei-
to 

muito 
satisfeito 

2 Quão satisfeito(a) você está 
com a sua saúde? 

1 2 3 4 5 

 
 

As questões seguintes são sobre O QUANTO você tem sentido algumas coisas nas 
últimas duas semanas. 
 nada muito 

pouco 
mais ou 
menos 

bastante extremamente 

3 Em que medida você acha 
que sua dor (física) impede 
você de fazer o que você 
precisa? 

1 2 3 4 5 

4 O quanto você precisa de 
algum tratamento médico para 
levar sua vida diária? 

1 2 3 4 5 

5 O quanto você aproveita a 
vida? 
 

1 2 3 4 5 

6 Em que medida você acha 
que a sua vida tem sentido? 

1 2 3 4 5 

7 O quanto você consegue se 
concentrar? 

1 2 3 4 5 
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8 Quão seguro(a) você se sente 
em sua vida diária? 

1 2 3 4 5 

9 Quão saudável é o seu 
ambiente  Físico (clima, 
barulho, poluição, atrativos)? 

1 2 3 4 5 

 
As questões seguintes perguntam sobre QUÃO COMPLETAMENTE você tem sentido 
ou é capaz de fazer certas coisas nestas últimas duas semanas. 

 
 nada muito 

pouco 
médio muito completamente 

10 Você tem energia suficiente 
para seu dia-a-dia? 

1 2 3 4 5 

11 Você é capaz de aceitar sua 
aparência física? 

1 2 3 4 5 

12 Você tem dinheiro suficiente 
para satisfazer suas 
necessidades? 

1 2 3 4 5 

13 Quão disponíveis para você 
estão as informações que 
precisa no seu dia-a-dia? 

1 2 3 4 5 

14 Em que medida você tem 
oportunidades de atividade 
de lazer? 

1 2 3 4 5 

 
 

As questões seguintes perguntam sobre QUÃO BEM OU SATISFEITO você se sentiu a 
respeito de vários aspectos de sua vida nas últimas duas semanas. 

 
 muito 

ruim 
ruim nem ruim 

nem bom 
bom  muito bom 

15 Quão bem você é capaz de 
se locomover? 

1 2 3 4 5 

 
 muito 

insatis- 
feito 

insatis-
feito 

nem 
satisfeito 
nem 
insatisfeito 

satisfei-
to 

muito 
satisfeito 

16 Quão satisfeito(a) você está 
com o seu sono? 

1 2 3 4 5 

17 Quão satisfeito(a) você está 
com sua capacidade de 
desempenhar as atividades 
do seu dia-a-dia? 

1 2 3 4 5 

18 Quão satisfeito(a) você está 
com sua capacidade para o 
trabalho? 

1 2 3 4 5 

19 Quão satisfeito(a) você está 
consigo mesmo? 

1 2 3 4 5 

20 Quão satisfeito(a) você está 
com suas relações pessoais 
(amigos, parentes, 
conhecidos, colegas)? 
 

1 2 3 4 5 
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21 Quão satisfeito(a) você está 
com sua vida sexual? 

1 2 3 4 5 

22 Quão satisfeito(a) você está 
com o apoio que você 
recebe de seus amigos? 

1 2 3 4 5 

23 Quão satisfeito(a) você está 
com as condições do local 
onde mora? 

1 2 3 4 5 

24 Quão satisfeito(a) você está 
com o seu acesso aos 
serviços de saúde? 

1 2 3 4 5 

25 Quão satisfeito(a) você está 
com o seu meio de 
transporte? 

1 2 3 4 5 

 
 

As questão seguinte refere-se à COM QUE FREQUÊNCIA você sentiu ou experimentou 
certas coisas nas últimas duas semanas. 
 
 nunca algumas 

vezes 
Frequente-

mente 
muito 

frequente- 
mente 

sempre 

26 Com que frequência você 
tem sentimentos negativos 
tais como mau humor, 
desespero, ansiedade, 
depressão? 

1 2 3 4 5 

 
 

 
Você tem algum comentário sobre os questionários? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBRIGADO PELA SUA COLABORAÇÃO 
 

 
  



98 

 

 

INSTRUÇÕES PARA A PONTUAÇÃO DO WHOQOL-BREF 
 

O módulo WHOQOL-bref é constituído de 26 perguntas, cujas respostas seguem uma 
escala de 1 a 5, onde quanto maior a pontuação melhor a qualidade de vida. 
 
As perguntas 3, 4 e 26 necessitam ser recodificadas (1 = 5, 2 = 4, 3 = 3, 4 = 2 e 5 = 1), pois 
referem-se a aspectos negativos, e aqui, quanto menor a pontuação melhor a qualidade de 
vida. 
 
As perguntas numero 1 e 2 avaliam a percepção que o individuo tem com sua saúde, As 24 
restantes compõem 4 domínios: físico, psicológico, relações sociais e meio ambiente, 
compostos cada um de uma série de perguntas. O escore global é fornecido pelas 26 
perguntas. 
 
Em cada domínio, e na percepção da saúde e escore global, somam-se os valores 
obtidos de cada pergunta (de 1 a 5) e divide-se o resultado pelo número de perguntas 
que o compõe, obtendo-se uma pontuação que representa os valores médios (de 1 a 
5): 

 
Os domínios são compostos das seguintes perguntas: 
 
Percepção da saúde: soma das pontuações das perguntas 1 e 2 dividido por 2 
 
Saúde física: soma das pontuações das perguntas 3, 4, 10, 15, 16,17, 18 dividido por 7 
 
Psicológico: soma das pontuações das perguntas 5, 6, 7, 11, 19, 26 dividido por 6 
 
Relações sociais: soma das pontuações das perguntas 20, 21, 22 dividido por 3  
 
Relação com o ambiente: soma das pontuações das perguntas 8, 9, 12, 13, 14, 23, 24, 25 
dividido por 8 
 
Escore Global: soma das pontuações das perguntas 1 a 26, dividido por 26 
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Anexo H 
 

DADOS GERAIS 
 

Este questionário faz parte de um estudo que tem como objetivo avaliar as condições de stress dos 
estudantes de medicina com a finalidade de propor medidas preventivas e terapêuticas, entre elas a 
eletroacupuntura ou a estimulação neural periférica transcutânea. Suas respostas são muito 
importantes para nos auxiliar neste objetivo e serão mantidas em sigilo. Por favor, responda a todas 
as questões com franqueza e sinceridade. Não existem respostas certas ou erradas. Escreva seu 
nome em todas as folhas dos questionários. Assim, se alguma folha se soltar, poderá ser identificada. 
 
 

Data: ______/_____/______ 
 
Nome _______________________________________________________Idade __________  
 
Telefone (s) ___________________________________Email:_________________________ 
 
Sexo: F (   )   M (   )   

 

Estado Civil:  (     ) solteiro(a)    (     ) casado(a)     (      ) separado(a)/ viúvo(a) 
 
Possui Filhos: (    ) sim    (     ) não 
 
Ocupação atual: (    ) somente estudante    (     ) trabalha e estuda 
 
Realiza estágio ou atividade prática extracurricular neste semestre?  
(     ) sim     (     ) não 
 
Já possui outro curso superior?  (    ) sim   (    ) não 
 
Você reside com:   (    )  Família       (    )  Amigo/Colega        (    ) Sozinho  

Você reside na cidade de: (    ) Niterói   (   ) Rio de Janeiro (   ) outra cidade mais distante 

 
Você se mudou de sua cidade em função de seu curso?  (    ) sim    (   ) não 
  
Sente-se adaptado à cidade onde reside?  (    ) sim    (   ) não 

Pratica regularmente alguma atividade física?  (    ) sim   (    ) não 
 
Pratica regularmente alguma atividade de lazer?     (    ) sim   (    ) não 
 
Como você vê seu desempenho escolar?  
(   ) excelente  (   ) bom  (   ) regular   (   ) péssimo 
 
Faz uso de medicação  (    ) ansiolítico (     ) antidepressivo (     ) para dormir 
 
Qual (ais) _____________________________________________________ 
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Anexo I 
 

ESCALA DE REAJUSTAMENTO SOCIAL 

Social Readjustment Rating Scale (Holmes & Rahe, 1967) – tradução de Lipp (1984) 
 

A Escala de Reajustamento Social, apresentada abaixo, visa aferir eventos que possam ter 
contribuído para o aumento ou diminuição das condições que geram stress. Suas respostas serão 
mantidas em sigilo. Por favor, responda a todas as questões com franqueza e sinceridade. Não 
existem respostas certas ou erradas.  
 

Data: ______/_____/______ 
 
Nome ________________________________________Idade ______Sexo: F (   )   M (   ) 
 

 

Escala de Reajustamento Social 
 

Assinale os eventos que ocorreram nos últimos 2 meses: 

Assinale também com asterisco ao lado do número marcado se o evento ocorreu após o início 

do estudo (após a aplicação do primeiro questionário) 
 

1 Morte do cônjuge. 2 Divórcio. 

3 Separação do casal 4 Prisão. 

5 Morte de alguém da família. 6 Acidentes ou doenças. 

7 Casamento. 8 Perda do emprego. 

9 Reconciliação com o cônjuge. 10 Aposentadoria. 

11 Doença de alguém da família. 12 Gravidez. 

13 Dificuldades sexuais. 14 Nascimento de criança na família. 

15 Mudança no trabalho 16 Mudança na sua condição financeira. 

17 Morte de um amigo íntimo. 18 Mudança na linha de trabalho. 

19 Mudança na frequência de brigas com o 
cônjuge. 

20 Compra de casa de valor alto. 

21 Término de pagamento de empréstimo. 22 Mudança de responsabilidade no 
trabalho. 

23 Saída de filho(a) de casa. 24 Dificuldades com a polícia. 

25 Reconhecimento de feito profissional de 
realce. 

26 Cônjuge começou ou parou de 
trabalhar. 

27 Começo ou abandono dos estudos. 28 Acréscimo ou diminuição de pessoas 
morando na casa. 

29 Mudança de hábitos pessoais. 30 Dificuldade com o chefe. 

31 Mudança no horário de trabalho 32 Mudança de residência. 

33 Mudança de escola. 34 Mudanças de atividades recreativas. 

35 Mudanças de atividades religiosas. 36 Mudanças de atividades sociais. 

37 Compra a crédito de valor médio. 38 Mudança nos hábitos de dormir. 

39 Mudança na frequência de reuniões 
familiares. 

40 Mudança nos hábitos de alimentação. 

41 Férias 42 Natal 

43 Recebimento de multas ao cometer 
pequenas infrações. 

  

Holmes TH, Rahe RH. The social readjustment rating scale. Journal of Psychosomatic Research, 
1967; 11(2), 213-21.  

 
 


