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RESUMO: Introdução: A experiência da dor vivida pelo atleta de alto rendimento 

é tida como cotidiana e até marcador de bom rendimento nos treinos e 

competições.  Independente da nacionalidade, gênero, esporte, idade e /ou 

quaisquer outras variáveis, a dor permeia o que se conhece por alto rendimento 

esportivo. Além disso, observa-se a crescente procura dos atletas pelas terapias 

integrativas e complementares à saúde visando o bem-estar, qualidade de vida, 

rendimento (performance) e principalmente, uma prática livre do risco de dopping. 

A aromaterapia, ciência que estuda o uso terapêutico dos óleos essenciais (OEs), 

tem mostrado resultados positivos empiricamente, porém, diante desse panorama, 

fazem-se necessárias pesquisas que validem tais práticas complementares à 

saúde a fim de, com segurança e eficácia, servir àqueles que a necessitam e 

procuram.  Objetivo: Avaliar o efeito dos óleos essenciais (OEs) sobre a dor no 

atleta de alto rendimento de ginástica olímpica. Métodos: Ensaio clínico, duplo 

cego e com cross-over de um mês cada com wash-out de 15 dias entre cada mês 

e ao final cuja amostra serão atletas adultos de alto rendimento. Amostra a ser 

calculada pelo estatístico. No primeiro atendimento serão aplicados os 

instrumentos de coleta (questionário de identificação pessoal, recordatório de dor 

e escalas de avaliação) e será fornecido o frasco de OE conforme a alocação do 

indivíduo por randomização (placebo ou intervenção). Será também fornecido um 

diário recordatório de medicamentos e intervenção que deverá ser preenchido 

diariamente pelo atleta juntamente com a EVA sendo que semanalmente deve se 

reportar ao pesquisador por e-mail ou pessoalmente. Ao fim do primeiro mês, o 

pesquisador se reúne com os atletas para recolhimento dos frascos, aplicação dos 

questionários e escalas. Segue-se 15 dias de follow-up. Passados os 15 dias de 

follow-up, o pesquisador retorna o encontro com os atletas levando os frascos 

(tratamento e controle respeitando o cross-over), aplica as escalas e entrega os 

questionários juntamente com o diário. O projeto será submetido ao CEP da 

EEUSP e a coleta será iniciada somente após a sua aprovação e após o TCLE 

estar assinado. Descritores: Atletas de alto rendimento; Dor; Analgesia; 

Aromaterapia; Práticas Integrativas e Complementares.  

 

[Malu1] Comentário: Atenção, lá 
embaixo vc fala de atletismo, judô.... 

[RNTT2] Comentário: Precisa 

modificar. Vou ver o resumo somente no 
final do trabalho 
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1.INTRODUÇÃO 

Por um longo tempo as terapias naturais foram relegadas ao misticismo, 

curandeirismo, esoterismo e até charlatanismo. Hoje, a realidade vem se alterando 

aos poucos. Na década de 1970 (mais precisamente em 1978), a Organização 

Mundial de Saúde (OMS) determinou que as ditas terapias alternativas, naturais 

e/ou complementares devem ser aplicadas à população como meio de promoção 

de saúde e como método de prevenção de doenças (WHO, 1999). 

 Mais recentemente, em 2004, a OMS reforçou a necessidade de fortalecer 

as políticas que propiciam o uso racional das terapias complementares, através da 

sua implantação nos sistemas de saúde de todo o mundo e do encorajamento ao 

desenvolvimento de estudos científicos que verifiquem a eficácia e segurança das 

práticas complementares. Tal implementação envolve justificativas de natureza 

política, técnica, econômica, social e cultural.  

Esta política atende, sobretudo, à necessidade de se conhecer, apoiar, 

incorporar e implementar experiências que já vêm sendo desenvolvidas tanto na 

rede pública como praticadas informalmente pela população (BRASÍLIA, 2005). 

As Terapias Alternativas, Complementares e Naturais são definidas pela lei 

municipal de São Paulo nº13.717 como “todas as práticas de promoção de saúde 

e prevenção de doenças que utilizem basicamente recursos naturais” (SÃO 

PAULO, 2004). 

Nesse contexto, nasce o primeiro o curso de Naturologia em Santa Catarina 

em 1998 e, em 2002, em São Paulo, visando introduzir no mercado de trabalho, 

profissionais que, além de possuírem o conhecimento acadêmico-técnico comum 

às ciências da saúde, agregassem os conhecimentos das Terapias 

Complementares, Alternativas e Naturais (TCAN) (HELLMANN; VERDI, 2012). 

Segundo o projeto de implantação do curso de Naturologia em São Paulo, 

Naturologia tem como raiz a palavra natureza, significando: aquilo que é igual ou 

propício à vida e o sufixo “logia”, significando um ramo de aprendizagem ou 

[RNTT3] Comentário:  Para deixar 
esta frase precisa colocar antes dela a 
legislação brasileira.  

[GP4] Comentário: Vc diz o numero da 
lei e coisas do tipo? Como fiz no paragrafo 

abaixo? 
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ciência. Nesse ínterim, a nNaturologia, pode ser definida como uma ciência que 

estuda e utiliza métodos e recursos naturais antigos, tradicionais e modernos de 

tratamento visando à prevenção e à recuperação da saúde, qualidade de vida e 

equilíbrio do ser humano com o meio em que vive, buscando uma compreensão 

dos caminhos que a natureza oferece para uma melhor qualidade de vida, com 

harmonia e equilíbrio por meio de uma relação de convívio e troca entre os 

homens e os elementos naturais. Neste sentido, visando o equilíbrio integral como 

resultado de uma abordagem multifocal, o naturólogo seria um profissional capaz 

de tornar sua profissão em estilo de vida (DA SILVA, 2012). 

A grade curricular compreende o ensino de diversas terapias alternativas e 

complementares, como a Medicina Tradicional Chinesa e Indiana (Ayurvédica), 

Terapias Vibracionais e Florais, Terapias Antroposóficas, Aromaterapia, 

Hidroterapia, Arteterapia, Massoterapia, Fitoterapia, entre outras.  

Com o intuito de promover a saúde de modo integral, o Nnaturólogo se 

utiliza dessas diversas técnicas. Dentre elas, destaca-se a Aromaterapia que 

seguindo a visão integral respeita e considera a ação integral dos óleos essenciais 

no indivíduo (MACHADO, 2009). 

 Desde minha formação como naturólogo, venho trabalhando com atletas de 

alto rendimento e a principal queixa apresentada é a dor. Independente da 

natureza, ela limita física e emocionalmente. O atleta, na ânsia de se superar e 

superar seu adversário, faz uso de anti-inflamatórios e analgésicos, muitas vezes, 

de modo indiscriminado (até mesmo previamente ao aparecimento da dor ou 

inflamação) e sem indicação médica. De acordo com Warden (2010), essa prática 

pode acarretar diversos efeitos colaterais, como o surgimento e/ou agravamento 

de condições gastrointestinais e cardíacas, assim como o comprometimento do 

sistema renal e músculo esquelético. 

 Os tratamentos, que aplicava pela Naturologia, tiveram por base a 

massoterapia e a acupuntura, mas dada a pouca disponibilidade de tempo dos 

atletas para sessões semanais de tratamento, passei a utilizar óleos essenciais 

[Malu5] Comentário: Gui, esse 
período tá muito longo. Vê se dá pra 
quebra-lo q eu acho que fica melhor 
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para alivio da dor. O uso da aromaterapia permitiria que o atleta participasse do 

seu tratamento pelo autocuidado. Os óleos essenciais diluídos em óleo vegetal 

foram dados aos atletas para que aplicassem no local da dor duas vezes ao dia 

pelo período de uma semana; e ao retornar à consulta semanal, seria avaliada a 

performance do preparado, para eventuais adaptações, tanto na diluição 

(concentração de óleo essencial) como na escolha de algum outro óleo essencial 

para complementar a sinergia. 

 Ao longo das semanas, essa estratégia se mostrou eficaz e por fim, concluí 

que havia obtido um bom resultado quando os próprios atletas começaram a pedir 

maior quantidade de óleo quando, em razão de viagens e competições, não 

podiam comparecer semanalmente às consultas. Os atletas também relataram a 

diminuição na utilização de medicamentos anti-inflamatórios e analgésicos, as 

sessões de fisioterapia tinham maior e melhor resultado e até começaram a se 

interessar pela Aromaterapia e por seus termos técnicos. 

Assim, a Aromaterapia tem-se mostrado uma terapia que complementa e 

algumas vezes reduz o uso da medicação alopática, dada a complexidade e a 

variedade de componentes bioquímicos dos óleos essenciais com propriedade 

terapêutica (WOLFFENBÜTTEL, 2010). Assim como efeitos fisiológicos, os óleos 

essenciais também possuem ação psicoemocional, atuando de maneira integral 

na percepção e elaboração da dor. 

 

2. AROMATERAPIA 

Aromaterapia é um nome cunhado no início do século XX por cientistas 

europeus, para designar a ciência que faz uso terapêutico de óleos essenciais 

(OEs) 100% puros, naturais e complexos de espécies vegetais variadas, assim 

como suas partes usadas (JÄGGER; BUCHBAUER; JIROVETZ; FRITZER 1992). 

Apesar de o termo ter sido definido “recentemente”, o uso das plantas, 

como método de cura e remédio, data desde muito antes do advento da escrita. 

[Malu6] Comentário: Talvez convenha 
explicar o que é sinergia antes de utilizar o 
termo 
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Dioscorides foi o primeiro que registrou o uso dos óleos essenciais e suas 

propriedades em seu livro De Materia Medica, escrito no primeiro século 

(GUNTHER, 1959). 

Os óleos essenciais possuem uma natureza volátil, hidrofóbica e lipofílica. 

Podem ser administrados pela via dérmica, por inalação, por mucosa e por 

ingestão. No entanto, no Brasil, as únicas vias permitidas por lei são a inalatória 

por difusão aérea e a via dérmica, esta utilizada topicamente ou por administração 

dérmica, também referida como transdérmica (WOLFFENBÜTTEL, 2010).  

Conhecer a biodisponibilidade (vias de administração) torna-se matéria 

essencial visto que, pode-se saber a porcentagem de OE que atinge efetivamente 

a corrente sanguínea, determinando, assim, o potencial terapêutico. 

Em um estudo de biodisponibilidade dos componentes químicos (linalol e 

acetato de linalila) do óleo essencial de lavanda (Lavandula angustifólia) se 

observou a relação entre a dosagem e a quantidade de princípio ativo que atinge a 

circulação sistêmica de forma inalterada. Concluiu-se que o óleo essencial de 

lavanda, diluído a 2% em óleo vegetal, com 24,8% de linalol e 29,6% de acetato 

de linalila na sua composição, chegou a concentração máxima plasmática de 

120µg/ml após 20 minutos do término da aplicação dérmica (massagem) 

(JÄGGER; BUCHBAUER; JIROVETZ; FRITZER 1992). 

O componente α-pineno está presente em diversos óleos essenciais, como 

no óleo de eucalipto, pinho, alecrim e cipreste. Um estudo analisou a absorção 

pulmonar dessa substância em voluntários expostos por duas horas à inalação de 

α-pineno (substância presente em óleos essenciais) em diferentes concentrações: 

10, 225 e 450mg/m3. Após esse período verificou-se que a captação relativa 

pulmonar de α-pineno foi de 60%, com uma eliminação urinária de 0,001% da 

captação total e uma eliminação de 8% pela própria expiração 

(FALK; HAGBERG; LÖF; WIGAEUS-HJELM; WANG, 1990). 

De acordo com Meamarbashi e Rajabi (2013), a utilização de óleo essencial 

de hortelã pimenta (Mentha piperita) diluído em água, em administração oral, na 
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fase de pré-treinamento, aumentou a capacidade pulmonar, baixando os níveis de 

lactato corrente no sangue, com isso, melhorando o desempenho do atleta em 

treinamento. 

Compreender a biodisponibilidade da via de administração (Quadro 1),  é o 

ideal, (Quadro 1), pois permite conhecer o tempo necessário para a ação 

terapêutica atingir seu pico e a sua eliminação pelo organismo, a diluição em óleo 

vegetal ou qualquer outro meio carreador e, por fim, qual óleo utilizar. 

Quadro 1 - Relação de quantidade de OE administrado em determinada via 

de absorção e biodisponibilidade* 

Via Quantidade de OE Biodisponibilidade 
Dérmica Variável Variável 
Inalatória Pequena Alta 

*Dados de pesquisa não divulgados 

 

2.1 DOR EM ATLETAS 

A dor por si só é limitante. A Associação Internacional de Estudo da Dor 

(IASP) define a dor como uma experiência sensorial e emocional desagradável 

associada com “um dano tecidual real ou potencial” (SILVA; RABELO; RUBIO, 

2010). Por ser uma experiência subjetiva, com vários fatores, dentre eles a 

intensidade e a interpretação do estímulo doloroso, que influenciam na sua 

percepção e manifestação (PALMER; EPLER, 2000), a dor é de complexa 

compreensão, tratando-se de uma manifestação física, psíquica e cultural 

(PEDROSO; CELICH, 2006). 

A dor está associada a um dano (trauma) real ou potencial. Como pode 

ocorrer em qualquer parte do organismo, nas práticas esportivas são 

concentradas em tendões, músculos, cartilagens, cápsulas articulares, ossos, 

meniscos e ligamentos. O agente causador da dor, é geralmente decorrente da 

prática esportiva ou fortuitos a mesma. (PEDRINELLI, 2014). A dor é 

caracterizada como: dor por sobrecarga funcional, decorrente de processos 
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musculares/articulares inflamatórios, fadiga, traumas, cãibras, contraturas, 

espasmos, tetania, miotonia, distonia e isquemia (TEIXEIRA; LIN; KAZIYAMA; 

RAMOS, 2001). Outra maneira de classificar a dor é com relação a sua natureza: 

aguda ou crônica. A dor aguda geralmente decorre de um trauma pontual, e a dor 

crônica é aquela que se prolonga por mais de três meses após o trauma 

(PEDRINELLI, 2014). 

A dor pode ser classificada em sete fases bem definidas: I - leve (com 

duração menor de 24 horas); II - posterior ao exercício (com duração superior a 24 

horas, porém alivia com aquecimento); III - durante o exercício, sem alterar a 

função; IV - durante o exercício com alteração de função; V -  durante as 

atividades diárias e de cotidiano; VI -  durante atividades da vida diária, leve e, 

eventualmente em repouso; e VII -  constante, em repouso, atrapalhando o sono 

(PEDRINELLI, 2014). 

Fisiologicamente, a dor musculoesquelética é desencadeada pela ativação 

de nociceptores musculares, que são terminações nervosas livres que estão 

conectadas ao Sistema Nervoso Central por fibras mielinizadas finas do tipo III e 

fibras não mielinizadas do tipo IV (amielínicas, fibras C) encontradas condensadas 

nos tendões, fáscias, cápsulas e aponeuroses. O estímulo doloroso deforma uma 

terminação nervosa aferente sensorial nociceptiva, abre os canais de íons 

presentes na membrana e, como resultado, desenvolve um fluxo de íons através 

desta membrana com consequente despolarização (TEIXEIRA; LIN; KAZIYAMA; 

RAMOS, 2001). 

Dentre os neurotransmissores envolvidos no processamento da dor, estão 

a serotonina, a substância P e o Fator de Crescimento Neural (NGF). Ainda no 

trato descendente, as fibras provocam a migração de NGF para a medula espinal, 

juntamente com o transporte de substância P para a periferia, ocasionando 

vasodilatação, aumento da permeabilidade vascular, atração celular do sistema 

imune para o local lesionado e liberação de diversos neurotransmissores que irão 

responder ao estímulo doloroso (TEIXEIRA; LIN; KAZIYAMA; RAMOS, 2001). 

[RNTT7] Comentário: Será que a 

partir dos dados coletados na primeira 
consulta dá para utilizar a classificação da 
dor dos atletas? 

[GP8] Comentário: Dá para a gente ter 
ideia de um baseline de dor dele, tipo a dor 
mínima, máxima e media 
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Forças mecânicas elevadas causam distúrbios nas proteínas estruturais 

encontradas na célula muscular e no tecido conectivo. Associado a estes fatores, 

os danos estruturais no sarcolema (membrana plasmática que envolve as células 

do tecido muscular) são acompanhados por um influxo de íons de cálcio do 

interstício para o interior da fibra muscular, resultando em níveis elevados de 

cálcio intracelular. A sobrecarga de cálcio, então, precipita uma fase patogênica 

onde um aumento na ação de proteases e fosfolípases resulta na degradação das 

miofibrilas e da membrana celular. A progressiva deterioração do sarcolema, no 

período pós-exercício, seria acompanhada pela difusão dos componentes 

intracelulares para o interstício e para o plasma, onde eles atrairiam monócitos 

que se converteriam em macrófagos nas áreas da lesão. Um acúmulo adicional de 

histaminas e quininas no interstício, como resultado da fagocitose e da necrose 

celular, bem como uma pressão tecidual elevada, decorrente do edema no local, 

poderiam então, ativar os receptores de dor e resultar na sensação de dor e 

desconforto tardio (FOSCHINI, 2007). Outro fator acontece quando a área 

referencial da dor e a sensação dolorosa são ampliadas e magnificadas. Fato 

devido à sensibilização das unidades neuronais na medula espinal e no tálamo 

(TEIXEIRA; LIN; KAZIYAMA; RAMOS, 2001). 

Apesar de toda a resposta fisiopatológica, como mencionado anteriormente, 

a dor é subjetiva, e fatores como: perfil comportamental psíquico, condições 

estressantes em ginásio de treinamento e de competição, ambiente familiar, 

reforço da condição de incapacidade, negação de condição de bem-estar e 

ganhos pessoais são os principais fatores envolvidos nos eventos que induzem a 

ocorrência e agravam a condição desses atletas que são acometidos por 

episódios de dores, sejam eles crônicos ou agudos (TEIXEIRA; LIN; KAZIYAMA; 

RAMOS, 2001). 

 De acordo com Silva, Rabelo e Rubio (2010), a dor é presença constante 

na vida do atleta de alto rendimento e, embora façam uso de medicamentos 

analgésicos e anti-inflamatórios (muitos deles sem receita ou indicação médica), 

visitas constantes à fisioterapeutas e, em último caso cirurgias, o que realmente 

[Malu9] Comentário: Que outro fator? 

Talvez seja melhor inverter a ordem dessa 
frase 
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torna o atleta mais tolerante a dor é sua capacidade de superar obstáculos, e a 

vontade de superar a própria dor. Os atletas do estudo desses autores relataram 

que superam a dor rezando, outros superam a dor “esquecendo” da dor 

“esquecendo-se” dela durante a competição, priorizando o resultado. Ao criar 

essas estratégias de transcendência, o atleta, faz um jogo consigo mesmo, 

afastando o pensamento referente à dor, podendo assim, se concentrar no 

resultado. Essa habilidade, conhecida como resistência mental, é inerente ao 

atleta de alto rendimento (CONNAUGHTON; HANTON; JONES; WADEY, 2008).  

Ainda, Silva, Rabelo e Rubio (2010) ressaltam algumas declarações de 

atletas que somente sentem que treinaram o suficiente ou que seu treino foi 

efetivo se sentem dor ao final do treinamento, mesmo sabendo que a dor não está 

ligada diretamente com o bom rendimento em treinamento.  

Estudo em estudantes atletas para identificar o consumo de 

antinflamatórios anti-inflamatórios não esteroides, observou que dos 604 atletas 

estudados somente 153 não eram usuários de qualquer anti-inflamatório, ou seja, 

362 utilizaram o medicamento em algum momento nos três meses que 

precederam a pesquisa e 90 faziam uso diário (WARNER; SCHNEPF; BARRETT; 

DIAN; SWIGONSKI, 2002). 

 Em contraste, de acordo com Maroon et al. (2006), atletas tem procurado 

alternativas à medicação anti-inflamatória e analgésica alopática, tanto a prescrita 

por um profissional habilitado quanto a auto prescrição. Procura essa, cada vez 

mais frequente, devido a resistência que o organismo vem adquirindo à medicação 

e aos efeitos colaterais advindos dos medicamentos referidos. Em paralelo, 

Nichols e Harrigan (2006) mostram que atletas universitários dos Estados Unidos 

da América procuram mais pelas práticas integrativas e complementares (PICS) 

do que adultos pelo resto da nação.  

Mediante esse quadro – em que é evidenciado que a dor é uma resposta 

complexa do organismo, que não se limita apenas a sinais fisiológicos, mas que 

também depende de fatores mais subjetivos, – faz-se necessário o uso de práticas 

[RNTT10] Comentário: Substitui 

porque tem muito “constante” ao longo do 
texto 
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que considerem a complexidade do evento, assim como a complexidade do 

organismo e do ser humano. 

 

2.2 MANEJO DA DOR PELA AROMATERAPIA 

Os OEs têm sido utilizados com o intuito de melhorar o desempenho do 

atleta e, por conseguinte, sua vida pessoal. Focando no resultado psicoemocional, 

o uso do OE de limão tahiti (Citrus aurantifolia) foi utilizado para avaliar a 

diminuição da percepção de fadiga emocional em bailarinas clássicas (BRANDT, 

2008); bem como a aplicação de OE de lavanda (Lavandula angustifolia) utilizado 

na recuperação muscular esquelética de atletas, mostrando-se eficaz, diminuindo 

a pressão sistólica e diastólica juntamente com a diminuição dos batimentos 

cardíacos, tornando o tempo de recuperação com melhor aproveitamento  

(ROMINE et al, 1999). Outra abordagem relacionou a utilização do OE de 

cardamomo (Elettaria cardamomum) para a diminuição do estresse advindo de 

exercícios aeróbicos, não só tornando a prática esportiva mais agradável (devido 

ao aroma terroso e refrescante) como melhorando o desempenho, aumentando a 

excitação fisiológica devido à mudança do padrão de equilíbrio do sistema nervoso 

autônomo para a predominância do sistema nervoso parassimpático (PATIL; 

SREEKUMARAN; KRISHNA, 2011). 

Outros autores centraram suas pesquisas científicas na questão da dor, 

independentemente de sua natureza.  Seltzer (1992) estudou o eugenol, o 

monoterpeno encontrado em grande concentração (principal componente) no OE 

de cravo (Eugenia caryophyllata), e Galeotti, Ghelardini e Mannelli (2001), 

estudaram os efeitos do mentol, o monoterpeno (ambos os isômeros, positivos e 

negativos), principal componente do OE de menta (Mentha piperita), e observaram 

que ambos provocam ação anestésica tópica atuando na inibição (nos nervos 

sensitivos) do íon cálcio.  

[RNTT11] Comentário: Precisa falar 

se o resultado foi eficaz 
 

[GP12] Comentário: Acrescentei o 
resultado 
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Wolffenbüttel (2010) cita, que outros monoterpenos como o geraniol, linalol, 

terpineol-4 possuem propriedades analgésicas, provavelmente pelo mesmo 

mecanismo ou similar à inibição do íon cálcio nos nervos sensitivos. 

Dores derivadas de processos inflamatórios foram também estudadas com 

a intervenção de óleos essenciais. Substâncias como o 1,8-cineol e o alfa-pineno 

demonstraram inibir o processo inflamatório (BEUSCHER; BIEN; ELSTNER; 

KIETZMANN, 1998). O OE de olíbano (Boswellia serrata) extraído pelo processo 

supercrítico com CO2 é rico em triterpenóides, os quais que possuem importante 

ação anti-inflamatória (SAFAYHI; BODEN; SCHWEIZER et al, 2000). Vale 

ressaltar que o OE de olíbano extraído por arraste a vapor não possui esses 

triterpenóides, pois é são degradados durante o processo (WOLFFENBÜTTEL, 

2010). 

Realizou-se uma busca na Biblioteca Virtual em saúde (BVS), PUBMED, 

PCM, LILACS, COCHRANE, BIREME e WEB OF KNOWLEDGE para localizar 

publicações que abordassem o efeito uso de OEs na dor em atletas (28 de março 

de 2015). A primeira pesquisa foi feita utilizando-se os três descritores essential oil 

AND athletes AND pain, sendo que o sinônimo volatile oil foi automaticamente 

incluído pelo sistema de buscas, e o resultado da pesquisa foi zero. 

Uma segunda pesquisa realizada utilizando-se somente os descritores 

essential oil AND pain retornou 297 artigos. Após o uso do filtro “humanos”, o 

resultado obtido foi de 88 artigos, dos quais nenhum deles envolvia atletas em sua 

população de estudo.   

Desenvolveu-se Fez-se então, uma terceira pesquisa agora utilizando os 

descritores essential oil AND athletes, obtendo-se o resultado de quatro artigos, 

dos quais dois eram do mesmo pesquisador, somente com dados diferentes (o 

primeiro sobre a capacidade pulmonar e o segundo sobre efeitos fisiológicos da 

intervenção). Um dos artigos encontrados foi descartado por abordar somente o 

uso do extrato vegetal (infusão). Três artigos foram considerados, pois 
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indiretamente tratavam a questão dor como fator limitante do atleta, gerada pela 

fadiga física ou pela presença de lactato no sangue. 

Uma Ppesquisa complementar foi realizada utilizando-se os descritores 

complementary therapy AND athletes, sendo que complementary medicine e 

complementery therapy foi considerado sinônimo pelo sistema, obtendo-se dois 

resultados, além dos três previamente selecionados. Como se observa no 

qQuadro 2. 
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Quadro 2 – Síntese panorâmica dos estudos sobre práticas complementares em atletas encontrados na 

literatura. São Paulo, 2015. 

 

Autores Título Revista/Periódico Ano País Tipo de estudo Procedimento 
       

MEARMABASHI, 
A. 

Instant effect of 
peppermint 
essential oil on the 
physiological 
parameters and 
exercise 
performance 

Avicenna J 
Phytomed 

2014 Irã Quasi experimental Aromaterapia em 
administração 
oral 

MEARMABASHI, 
A; RAJABI, A. 

The effects of 
peppermint on 
excerise 
performance 

Journal of the 
Internation Society 
of Sports Nutrition 

2013 Irã Quasi experimental Aromaterapia em 
administração 
oral 

SIMPSON, W.F., 
COADY, R.C., 
OSOWSKI, E.E., 
BODE, D.S. 

The effect of 
aromatherapy on 
exercise 
performance 

Kinesiology On 
Line 

2001 EUA Estudo piloto Aromaterapia em 
administração 
inalatória 

MAROON, 
J.C., BOST, 
MAROON, A. 

Natural 
antiinflammatory 
agents for pain 
relief in athletes.  

Surg Neurol Int. 2 2010 EUA Revisão Terapias 
complementares 

NICHOLS, A.W., 
HARRIGAN, R. 

Complementary 

and alternative 

medicine usage by 

intercollegiate 

athletes. 
 

Clin J Sport Med  2006 EUA Estudo de 
prevalência 

Terapias 
complementares 

Código de campo alterado

Código de campo alterado
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 O estudo de Mearmabashi (2014), trata da aplicação de 50µl (0,05ml) de 

óleo essencial de hortelã pimenta (Mentha piperita) diretamente na língua no 

grupo experimental e no grupo controle a mesma quantidade de água mineral. O 

estudo foi realizado com 30 estudantes universitários saudáveis alocados nos dois 

grupos sem randomização. Testes espirométricos e testes de força foram 

realizados e mostraram um aumento na capacidade pulmonar, possivelmente 

devido ao efeito sobre a tonicidade da musculatura lisa brônquica resultando no 

aumento do desempenho nas atividades físicas no grupo experimental. Embora os 

testes de força tenham também indicado aumento no desempenho, não há 

evidência científica que comprove nesse estudo. 

 Outro estudo de Mearmabashi e Rajabi (2013), semelhante ao anterior, 

trata da ingestão do óleo essencial de Mentha piperita, 0,05ml, diluídos em uma 

garrafa de 500ml de água. Devendo ser tomado os 500ml por dia, por 10 dias. 

Testes espirométricos, de força, capacidade pulmonar e medidas corporais foram 

realizados nos 12 participantes selecionados randomicamente dentre 40 

voluntários. Os resultados positivamente apontaram a eficácia da experimentação 

proposta de melhora no desempenho do exercício físico, variáveis de função 

respiratória, pressão sanguínea sistólica, frequência cardíaca e parâmetros de 

troca gasosa (p < 0,001).  

 Semelhante a ambos, Simpson et al (2001) estudam a melhora da 

performance do atleta através da aromaterapia, fazendo uso do mesmo óleo 

(hortelã) embora através da inalação antes e após o exercício físico. O que 

notaram é, que embora os resultados não tenham mostrado grande diferença 

entre os grupos controle e intervenção, ao se aumentar o tempo de exercício e 

diminuir a intensidade os resultados começam a sofrer diferença estatisticamente 

significativa; melhorando assim a performance do grupo que fez uso do óleo 

essencial de hortelã pimenta (no ensaio realizado os voluntários corriam em uma 

esteira por 14 min em alta velocidade. Logo propõe-se aumentar para 120 min em 

velocidade baixa a média). Outra hipótese levantada é que diferentes tipos 

esportes afetam de diferentes maneiras os níveis de cortisol, logo não existiria um 

óleo padrão para todos os esportes no quesito aumento de rendimento. [GP13] Comentário: Artigo que era o 

E3 
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Maroon et al (2010), revisaram a fisiologia da inflamação e a terapêutica 

tradicional para tal (medicamentos anti-inflamatórios não esteroidais) e 

apresentaram algumas substâncias naturais utilizadas popularmente, mas já 

clinicamente estudadas, como a capsaicína (presente nas pimentas), curcumina 

(presente no açafrão), a casca do salgueiro branco (popularmente conhecido 

como chorão) entre outros. Concluem os autores que as substâncias naturais 

mencionadas, podem, possivelmente, apresentar efeitos semelhantes aos anti-

inflamatórios não esteroidais sem os efeitos colaterais prejudiciais já conhecidos e 

citados, embora ressalta-se que, medicamentos naturais também podem ter 

efeitos colaterais se não utilizados de maneira correta. Citam a necessidade da 

continuidade nas pesquisas que atestem a eficácia dos medicamentos vegetais de 

derivados de animais. 

Ao realizar a revisão, percebeu-se a carência de pesquisa com óleos 

essenciais visando a analgesia de atletas, visto que três artigos (MEARMABASHI, 

2014; MEARMABASHI, RAJABI, 2013; SIMPSON et al, 2001) estão focados 

somente na performance esportiva (resultado) do atleta em treinamento e/ou 

competição. Embora o artigo de Maroon et al (2010) trate de agentes anti-

inflamatórios analgésicos naturais para atletas, os óleos essenciais não são 

citados como uma possibilidade, assim como no artigo de Nichols e Harrigan 

(2006) em que são catalogadas as terapias usadas por atletas onde, mais uma 

vez, a aromaterapia e os óleos essenciais sequer são citados ou considerados. 

 Constitui-se uma prática comum, na área esportiva, focar somente nos 

resultados, descuidando-se do processo global de preparação do atleta. Não se 

investe em medidas que auxiliem o atleta a ter uma melhor qualidade de 

treinamento, atenção a sua saúde, preparação física para fortalecimento e por fim, 

práticas que auxiliem a melhor recuperação física evitando, por exemplo, que 

processos inflamatórios tornem a prática esportiva fonte de danos físicos e até 

psicológicos.  

Diante desse panorama, este trabalho se propõe a estudar a possibilidade 

da utilização de óleos essenciais como terapia complementar na redução ou alívio 

da dor em atletas de alto rendimento. 

[Malu14] Comentário: Por que você 
não inclui o bem estar psíquico-emocional 
aqui? Fala em qualidade de vida. 

[GP15] Comentário: Contextualizei 
melhor? 
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Durante a revisão de literatura também se atentou para a identificação de 

quais óleos iriam compor a sinergia a ser testada nos atletas voluntários. Dentre 

diversas possibilidades indicadas em inúmeros livros especializados em 

aromaterapia e artigos pesquisados nas bases de dados optou-se por três óleos 

essenciais: Lavanda (Lavandula angustifólia), Gengibre (Zingiber officinale) e 

Sucupira branca (Pterodon emarginatus). 

Vale ressaltar que os três óleos escolhidos tiveram suas cromatografias 

analisadas, visando a segurança dos voluntários em relação ao risco de doping, 

visto que muitos deles são cotados para competições de alto nível, inclusive os 

jogos olímpicos, a se realizar este ano. A lista de substâncias proibidas encontra-

se disponível pelo site da Agência Mundial Anti-Doping (WADA-AMA, 2016). 

2.2.1 Lavanda – Lavandula angustifólia. 

Históricamente Historicamente o óleo essencial de lavanda tem sido um 

dos óleos mais populares, se não o mais popular, na aromaterapia mundial. 

Tradicionalmente tem sido utilizado como analgésico, anti-inflamatório, 

antisséptico, anticonvulsivo, antidepressivo, carminativo, emenagogo entre outros 

(HUANG et al, 2012). Estudo como o de Bradley et al (2007) demostra o efeito 

ansiolítico do óleo essencial de lavanda semelhante ao efeito do diazepam. Esse 

experimento, realizado com roedores (gerbril mongol), analisou o efeito de 

exposição de 24h de óleo essencial (por vaporizador eletrônico) em comparação 

com a administração de diazepam (1mg/kg) ambos os grupos foram expostos por 

duas semanas. 

Focado no efeito anti-inflamatorio anti-inflamatório do óleo essencial de 

lavanda, Huang et al. (2012) realizaram um experimento, onde analisou-se o efeito 

do óleo essencial de lavanda em monócitos humanos (in vitro) com indução 

infamatória por LPS (lipopolissacarídeo bacteriano). LPS é conhecido como um 

eficaz estimulador do sistema imune, sendo que a exposição ao mesmo ativa a 

resposta anti-inflamatória, que por sua vez é mediada por monócitos e macrófagos 

que liberam uma série de citocinas inflamatórias. Essa liberação está associada à 
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HSP (heat shock protein ou em português PCT, proteína de choque térmico), 

ativada quando a célula é exposta a altas temperaturas ou a grande estresse 

(IWASAKI, A.; MEDSHITOV, R. 2004). Com os resultados desse estudo, Huang et 

al. (2012) puderam não só validar o potencial anti-inflamatório do óleo essencial 

(in vitro), e fornecer uma estratégia terapêutica alternativa, como também 

comprovar o mecanismo molecular da ação desse óleo. 

Um outro estudo, em anos anteriores, realizado por Hajhashemi et al 

(2003), avaliou o efeito anti-inflamatório do óleo essencial de lavanda em 

camundongos, após a injeção de carragenina (polissacarídeo que induz a 

inflamação) em suas patas traseiras causando edema. Os resultados desse 

estudo mostraram que o óleo essencial reduziu 48% do edema causado pela 

carragenina. Um comparativo foi realizado com dexametazona (corticóide) onde 

ela reduziu 60% do edema. 

Em se tratando do efeito anti-nocioceptivo (que anula ou reduz a percepção 

e transmissão de estímulo que causa a dor) do óleo essencial de lavanda, um 

estudo realizado por Da Silva et al (2015), mostrou que o efeito anti-nocioceptivo 

foi semelhante ao do tramadol (tramal). 

Em uma revisão sistemática realizada por Gagnier et al (2016) sobre dores 

na coluna vertebral lombar e a utilização de diversas plantas para tratamento, 

dentre elas a lavanda (óleo essencial), constatou-se resultado positivo, embora 

tenha-se concluidoconcluído que são necessários outros experimentos, maiores, e 

que atendam as recomendações CONSORT (Consolidating Standards of 

Reporting Trials), confirmação desse achado. 

2.2.2 Gengibre – Zingiber officinale. 

O gengibre é uma raiz pertencente à família das Zingiberaceae, e 

largamente utilizada pelas medicinas tradicional tradicionais Chinesa e Indiana 

como anti-inflamatório, no tratamento da artrite, de desordens respiratórias e 

outras condições crônicas (GRZANNA, 2005). 

[RNTT16] Comentário: Falar como foi 
o experimento dele – e o tipo de estudo 
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Estudos e experimentos realizados ao longo dos anos (iniciados nos anos 

70) comprovaram que o gengibre, além de possuir atividade anti-inflamatória – 

semelhante aos anti-inflamatórios não esteroidais sintéticos de atuação dupla, 

inibindo o metabolismo de ácido araquidônico via cicloxigenase e lipoxigenase , - o 

gengibre também possui bem menos efeitos adversos que tais fármacos sintéticos 

de atividade semelhante (MARTEL-PELLETIER, 2003).  

Embora, de acordo com Grzanna (2005), o mecanismo pelo qual o gengibre 

tem ação anti-inflamatória vai além, atuando na produção de citocinas (produzidas 

e secretadas nas zonas afetadas por inflamação), mostrando que o gengibre 

possui também ação analgésica. 

O óleo de gengibre selecionado para o presente projeto foi obtido pela 

extração por dióxido de carbono (CO2) supercrítico, processo em que esse que 

através da regulação da-regulando-se a pressão e temperatura do solvente, CO2, 

consegue-se um padrão de extração onde se obtém maior volume de óleo 

essencial, maior concentração de substâncias e substâncias que poderiam ser 

perdidas no processo de hidrodestilação (por arraste a vapor), nesste processo 

não são perdidas ou degradadas como pode ser observado na tTabela 1 

(MESOMO et al 2003). 

Tabela 1 - Composição química do óleo essencial de gengibre extraído por 

CO2 supercrítico e por hidrodestilação. 

Fonte: MESOMO, 2003. 

Formatado: Fonte: Negrito

Formatado: Fonte: Negrito
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Como pode-se observar, a tTabela 1 mostra a comparação da 

concentração dos componentes extraídos do óleo essencial de gengibre através 

das duas vias de extração: hidrodestilação e extração por dióxido de carbono. 

Nota-se a maior concentração das substâncias na extração por CO2, indicando 

provável provavelmente um maior potencial terapêutico. 

 

2.2.3 Sucupira branca – Pterodon emarginatus. 

Natural do cerrado, a sucupira branca é uma espécie arbórea que vem 

despertando atenção no meio acadêmico devido ao seu uso pela medicina popular 

e indígena do Brasil (LORENZI, 2002).  

Registros etnobotânicos coletados (Hoscheid & Cardozo, 2015), relatam 

que se faz uso de quase todas as partes do vegetal, como as sementes, as folhas 

e a casca do caule, e para as mais diversas finalidades(?)causas: anti-

inflamatória, analgésica, antinociceptiva, antimicrobiana, antirreumático, 

depurativo, protetor e antioxidante.  

Desde os anos 70 vem se analisando o potencial anti-inflamatório da 

sucupira, e Corrêa (1975) já apontava o seu uso medicinal, advindo de sabedoria 

empírica e popular, visando sanar dores decorrentes de processos inflamatórios. 

Mostrando evidências positivas e indicando pertinência ao uso popular, Carvalho 

et al (1999), em um experimento in vivo, em edema por carregenina nas patas de 

ratos Wistar e camundongos, todos machos. A carregenina tem papel importante 

no estímulo inflamatório e os animais que foram tratados com sucupira, tiveram 

inibição leucocitária de 43%, enquanto os que foram tratados com dexametasona 

tiveram inibição de 54%, sugerindo que a sucupira pode ter efeito anti-inflamatório 

pois atua diretamente nos mediadores como a prostaglandina que são gerados 

pelo edema causado por carregenina. 

Outra propriedade do óleo de sucupira, relacionada com os efeitos 

inflamatórios, é o antioxidante, agindo como um protetor da musculatura. Sabe-se 

[Malu17] Comentário: Causas me 
parece estranho, mas não sei se finalidades 

é bem o termo. 
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que o exercício de contração excêntrica é um fator estressante para a musculatura 

causando ruptura das fibras musculares e lesões celulares, que juntamente pode 

ser agravada por estresse oxidativo advindo de espécies reativas de oxigênio; 

causando dor e inflamação. No experimento realizado por Paula et al (2005), foi 

utilizado estimulo elétrico em ratos para promover a contração excêntrica 

semelhante à contração gerada durante o exercício tanto agudo quanto crônico e 

o uso do óleo de sucupira (a 498mg/kg) em três doses. Avaliando os resultados, 

percebeu-se que o óleo de sucupira reduziu a infiltração de macrófagos na 

musculatura exercitada, reduziu a peroxidação lipídica e os níveis de óxido nítrico 

nos músculos, cérebro e fígado e protegeu o cérebro e os músculos da nitração. 

Em suma, mostra a possível capacidade da sucupira contra os danos oxidativos 

gerados pelo exercício. 

Em outro experimento (ALVES, 2012), avaliou-se o potencial efeito 

antinociceptivo do óleo de sucupira, utilizando-se uma placa quente, onde seriam 

avaliados quantos segundos o animal (oito camundongos brancos e machos) 

resistiria sem demonstrar reação a dor, sendo que o tempo máximo permitido foi 

de 30 segundos, como o intuito de não causar dano tecidual. O resultado apontou 

que os animais tiveram redução de reatividade à dor de 61,54%. 

Pesquisas realizadas com a sucupira branca são cada vez mais crescentes 

embora analisando as existentes percebe-se que, parcialmente compreendida as 

vias de atuação das propriedades anti-inflamatórias, analgésicas e 

antinociceptivas relacionadas a esse óleo, carece que os estudos sejam 

ampliados em humanos seja por demanda acadêmica ou por demanda popular, 

visto que é largamente utilizado pela medicina popular e de uso livre sem qualquer 

indicação profissional. 

 

3. OBJETIVO 

 Avaliar o efeito do OE como terapia complementar sobre a intensidade da 

dor no atleta de alto rendimento. 

[RNTT18] Comentário: Não entendi. 

[GP19] Comentário: O estresse 
oxidativo vem de moléculas de O2 reativas 
que destrem as celular (dai a oxidação) 

[RNTT20] Comentário: Será que pelos 
relatos dos parágrafos anteriores você 
pode dizer isto? O que dá para dizer é que 

os estudos in vitro e experimentos com 
animais demostraram o efeito positivo do 
óleo de sucupira na redução da dor, mas há 
carência de estudos em humanos. 

[GP21] Comentário: Melhorou? 
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4. MATERIAL E MÉTODO 

Tipo de estudo: Estudo piloto de intervenção, cego para o participante do 

tipo cross-over de quinze dias com follow follow-up de sete dias (somente na 

segunda quinzena). Cross Cross-over é um ensaio em que participantes recebem 

tratamentos sequenciais com o objetivo de estudar as diferenças entre 

tratamentos individuais ou sub-sequentes (SENN, 2002)  

Local do estudo: Os atendimentos foram realizados em consultório 

particular localizado no bairro de Pinheiros. 

População de estudo: Atletas adultos de alto rendimento. A amostragem 

foi de conveniência, com um número previsto de 24 participantes. 

Critérios de inclusão: Atletas adultos de alto rendimento de qualquer 

gênero, com queixa de dor ≥ 5 pela escala analógica, advindas de lesão real 

(diagnosticada) ou lesão potencial (quadro álgico). O treinamento de alto 

rendimento se refere ao treinamento para atletas que visam competições de nível 

federal, continental e mundial (VALLE, 2003).  

Critérios de exclusão: Atletas de outra categoria de rendimento e de idade 

inferior a 18 anos e atletas que fizeram uso de aromaterapia nos últimos dois 

meses. 

Recrutamento: os participantes serão recrutados em ginásios esportivos 

na região de São Paulo onde há treinamento de alto rendimento.  

Instrumentos de coleta: Ficha de identificação do atleta e da dor 

(APÊNDICE 1), Recordatório de uso de medicamento (APÊNDICE 2), escala de 

BRUMS (Escala de Humor de Brunel – Brunel mood scale) (ANEXO 1) e o 

Inventário Breve de Dor (ANEXO 2). 

No primeiro encontro, o atleta se familiarizou com o procedimento em 

explicação oral dada pelo pesquisador. Recebeu o TCLE, onde também 

continham todas as informações necessárias, bem como informações para 

[Malu22] Comentário: Ué, mas ñ era 
um mês? Pág 2. 

[RNTT23] Comentário: Fez wash out 
antes dos OE ? Se não explique o porque 
não foi necessário de fazer o wash out 
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contato, se necessário, tanto com o pesquisador responsável, como o da 

instituição de ensino e pesquisa. Com o termo assinado é entregue a ficha de 

identificação do atleta e de dor. Nele o atleta preenche seus com seus dados e dá 

uma breve descrição de sua dor. Juntamente com essa ficha, a ser preenchido 

também está o recordatório de medicamentos, onde o atleta deixa claro quais 

medicamentos vem fazendo uso, dose, horário, frequência, e se houve ou não 

indicação médica para o uso. 

Duas escalas são preenchidas. A primeira delas é o BRUMS ou escala de 

humor de Brunel. Essa, validada para o português por Rohlfs (2006), 

apresentando boa consistência com valores de alfa de Cronbach superiores a 

0,70. Essa escala avalia os estados de humor dos atletas, visto que esses são 

determinantes, em se tratando de tomada de decisões, concentração, coping de 

dor e, por fim, pode estar relacionado a pré-disposição a lesões. O BRUMS 

consiste em um questionário com 24 perguntas, todas elas com níveis de 

graduação que vai de 0 (nada) a 4 (extremamente), permitindo que o atleta se 

posicione com relação a como se sente no momento. Por fim, esses 24 itens são 

rearranjados em 6 subgrupos (Quadro 3). 

Quadro 3 – Dimensões de escala de humor de Brunel – BRUMS 

Dimensão Definição 

Tensão Estado de tensão musculoesquelética e 

preocupação 

Depressão Estado emocional de desânimo, 

tristeza e infelicidade. 

Raiva Estado de hostilidade, relativamente 

aos outros. 

Vigor Estado de energia e vigor físico. 
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Fadiga Estado de cansaço e baixa energia. 

Confusão mental Estado de atordoamento e 

instabilidade nas emoções. 

Fonte: BRANDT et al, (2011). 

A segunda é o Inventário Breve de Dor, (BPI – Brief Pain Inventory) onde o 

atleta, pode, em dois momentos graduar a intensidade da sua dor quanto a 

severidade (pergunta 3, 4, 5 e 6) e quanto a interferência (pergunta 9 dividida em 

sete subgrupos – a, b, c, d, e, f, g) com valores de alfa de Cronbach de 0,985 e 

0,842 respectivamente. A tradução, adaptação cultural para a língua portuguesa e 

validação obedeceram aos critérios recomendados (AEZEVEDO et al, 2007). A 

graduação da dor, quanto a severidade, varia de zero, sem dor; a 10, pior dor que 

se pode imaginar. A graduação quanto a interferência varia de zero, não interferiu; 

a 10, interferiu completamente. 

Fases de tratamento para o cross cross-over: 

-Fase I - Placebo: Óleo vegetal (OV) de semente de amêndoa doce. 

Fase II - Intervenção: Os OEs serão veiculados em óleo vegetal de 

semente de uva puro na concentração de 10%. Os OEs que comporão a fórmula 

serão: Lavanda (Lavandula angustifólia), Gengibre (Zinziber officinale) e Sucupira 

branca (Pterodon emarginatus). 

Os óleos foram fornecidos aos participantes gratuitamente em frasco âmbar 

de 30ml com tampa. 

Técnica de alocação: Devido a dispersão dos atletas em clubes e cidades 

diferentes, optou-se por alocar todos os participantes inicialmente no momento 

placebo (utilizando o óleo de amêndoa doce – inerte) e após quinze dias realizar o 

cross-over para o momento tratamento (fazendo uso do óleo medicado em 

diluição dos óleos essenciais). 

[Malu24] Comentário: Juntos ou 
separadamente? 

[Malu25] Comentário: Não entendi, 
mas pode ser pq sou leiga 
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Técnica de aplicação: Os participantes receberam orientação e 

demonstração de como proceder à aplicação tópica do óleo no local da dor. O 

óleo seria aplicado pré e pós-treinamento e antes de dormir, com movimentos 

circulares até a absorção do óleo pela pele. Se a região da dor estivesse em local 

inacessível para auto-aplicação, o participante deveria orientar um colega de como 

aplicaaplicá-lo. 

Procedimento de coleta: Foi feito contato com a diretoria ou setor 

administrativo do ginásio para autorizar o acesso aos esportistas e conhecer qual 

o melhor momento para abordá-los. Uma vez definido o momento, foi explicado 

aos esportistas o objetivo do estudo. Aos que manifestaram interesse em 

participar foi fornecido o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE 

(APÊNDICE 3). 

No primeiro atendimento foi feita a avaliação da dor do paciente (foi eleita 

apenas uma região para seguimento no primeiro momento – placebo) e foram 

aplicados os instrumentos de coleta e um treinamento sobre como deveria ser 

aplicado o óleo vegetal durante todo período de tratamento, além da orientação de 

trazerem o frasco de óleo fornecido no dia do retorno.  Foi também fornecido um 

diário recordatório de medicamentos (APÊNDICE 2) que deveria ser preenchido 

pelo atleta juntamente com as escalas de avaliação propostas no estudo. Ao fim 

da primeira etapa (após 15 dias), o pesquisador se reuniu com os atletas para 

recolhimento dos frascos, aplicação dos questionários e escalas de avaliação.  

Nesse momento optou-se por não seguir os sete dias de wash-out, 

habituais em estudos de cross-over, pois como o óleo inicial era inerte não havia a 

necessidade de se fazer essa pausa.  

Para a segunda fase de tratamento, avaliou-se a presença de dor ≥ 5 pela 

escala analógica (poderia ser o mesmo local da dor anterior ou um novo local), 

foram aplicadas as escalas e entregue os questionários juntamente com o diário 

recordatório. Repetiu-se o mesmo protocolo até o fim da segunda quinzena. Ao 

final da segunda quinzena aplicaram-se novamente as escalas e fez-se um follow-

Formatado: Fonte: Não Itálico
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up de sete dias. Após este seguimento, os participantes retornaram para 

responderem novamente o questionário e escalas. 

A Figura 1 ilustra o fluxo das etapas do estudo de intervenção. 

 

Figura 1 - Fluxograma do estudo piloto de intervenção 

Desfecho: Redução de 30% do quadro álgico mencionado na avaliação 

pré-intervenção. Novos focos de dores que surgiram durante a intervenção e/ou 

não mencionados na primeira avaliação não foram considerados mesmo que o 

atleta tenha aplicado auto-aplica-se o óleo nessas outras regiões dolorosas. 

Métodos de (?) Análise de dados: Frequências relativas e absolutas para 

as variáveis qualitativas. Medidas de tendência central e de variabilidade para as 

medidas quantitativas. Teste de qui-quadrado, t-students ou Mann Whitney de 

acordo com a normalidade dos dados, para avaliar o efeito da intervenção e 

Discurso do Sujeito Coletivo para o testemunho pessoal do atleta. 

1o encontro: Assinatura
de TCLE, preenchimento

de escalas e 
questionários. Início do 

procedimento

15 dias de intervenção 
com óleo vegetal 

(inerte)

2o encontro: 
Recolhimento dos 

frascos, preenchimento
de escalas e 

questionários

Ainda no encontro: 
Cross-over, 

preenchimento das 
escalas e questionários

15 dias de intervenção 
com OE

4o encontro: 
recolhimentos dos 

frascos, preenchimento
de escalas e 

questionários. 

7 dias de wash-out

5o encontro: 
Preenchimento de 

escalas e questionários
e encerramento dos 

procedimentos

[Malu26] Comentário: Aqui vc ñ tá 
analisando os dados, tá falando das 

ferramentas de análise 

[RNTT27] Comentário: Aqui depois 

que o Bernardo concluir as análises vamos 
corrigir para o que realmente foi utilizado 



 

  Aspectos éticos: O projeto foi aprovado pela Comissão de Ética em 

Pesquisa da Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo (parecer nº. 

1.274.740). Além da explanação dos 

o Termo de Consentimento L

5. RESULTADOS 

5.1 Características sócio demográficas

Dos 26 atletas recrutados que participaram do estudo, 17 (65,4%) e

homens e 9 (34,6%) mulheres

Gráfico 1 – Distribuição dos participantes segundo sexo. São Paulo, 2016.

Fonte: Dados coletados pelo autor

A média de idade dos atletas foi de 26,19 anos, mediana de 25,5 anos, 

desvio padrão de ± 5,2 anos com

anos. 

Na tTabela 2 encontra a distribuição dos atletas por esporte

atletas da modalidade salto com vara, lançamento de dardo e lançamento de 

martelo foram alocados no mesmo esporte

atletismo. Cada um desses atletas equivale

como pode ser visto na tabela.

65%

35%

Atletas

O projeto foi aprovado pela Comissão de Ética em 

Pesquisa da Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo (parecer nº. 

Além da explanação dos objetivos para todos os atletas, 

Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE (APÊNDICE 3

5.1 Características sócio demográficas 

Dos 26 atletas recrutados que participaram do estudo, 17 (65,4%) e

homens e 9 (34,6%) mulheres. 

Distribuição dos participantes segundo sexo. São Paulo, 2016.

Fonte: Dados coletados pelo autor 

A média de idade dos atletas foi de 26,19 anos, mediana de 25,5 anos, 

anos com idade mínima de 19 anos e a máxima de 34

abela 2 encontra a distribuição dos atletas por esporte

atletas da modalidade salto com vara, lançamento de dardo e lançamento de 

no mesmo esporte na mesma modalidade 

Cada um desses atletas equivale a 3,8% da amostra, somando 11,5 

ser visto na tabela. 

28 

Masculino

Feminino

O projeto foi aprovado pela Comissão de Ética em 

Pesquisa da Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo (parecer nº. 

, foi fornecido 

3).  

Dos 26 atletas recrutados que participaram do estudo, 17 (65,4%) eram 

Distribuição dos participantes segundo sexo. São Paulo, 2016. 

A média de idade dos atletas foi de 26,19 anos, mediana de 25,5 anos, 

idade mínima de 19 anos e a máxima de 34 

abela 2 encontra a distribuição dos atletas por esporte. Três dos 

atletas da modalidade salto com vara, lançamento de dardo e lançamento de 

modalidade esportiva, 

a amostra, somando 11,5 
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Tabela 2 -  Distribuição dos atletas por esporte. São Paulo, 2016. 

Esporte Frequência % 

Atletismo 3 11,5 

Cross Fit 5 19,2 

Ginástica Artística 8 30,8 

Judô 10 38,5 

Total 26 100 

Fonte: Dados coletados pelo autorpesquisador. 

 

Na tTabela 3 pode ser observada a frequência de treino semanal (quantos 

dias da semana de treinamento). Seja treinamento esportivo ou preparo físico 

orientado. 

Tabela 3 – FrequenciaFrequência de treino semanal. São Paulo, 2016. 

Dias de treino na semana Frequência % 

4 1 3,8 

5 5 19,2 

Formatado: Fonte: Negrito
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6 20 76,9 

Total 26 100 

Fonte: Dados coletado pelo autorpesquisador. 

Já a distribuição de horas de treino, tempo de alto rendimento e tempo de 

esporte dos atletas pode ser observado na tTabela 4, que mostra mais claramente 

esse panorama. 

Tabela 4 -  Média, mediana e desvio padrão de tempo de esporte, tempo de 

alto rendimento e horas de treinos diárias. São Paulo, 2016. 

Período Média Mediana DV Mínima Máxima 

Tempo de esporte 12,8 12 5,7 3 23 

Tempo de alto rendimento 7,65 7 3,9 1 15 

Horas diárias de treinamento 4,6 4 1,4 3 8,5 

Fonte: Dados coletado pelo autor. 

 

5.2 Condição clínica dos atletas 

 Como critério de inclusão para a participação nesse estudo, os atletas 

deveriam graduar a sua dor com valor maior ou igual a 5 na escala visual 

numérica contida no Inventário Breve de dor (ANEXO 2).  

Tabela 5 -  Distribuição da dor e frequência nos atletas. São Paulo, 2014. 

Local da dor Frequência % 

Antebraço 2 7,7 

Cotovelo 4 15,4 

Coxa 2 7,7 

Formatado: Fonte: Negrito
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46%

Glúteo 

Inter escapular 

Joelho 

Lombar 

Ombro 

Tibial 

Total 

Fonte: Dados coletados pelo autor.

 

Esse panorama refere

o óleo de amêndoa doce, inerte e sem valor terapêutico para esse estudo.

 De diferentes formas essas dores surgiram.

84,6% dos atletas (22) relataram que essas dores surgiram por excesso de 

treinamento; 7,7% deles (2) apontaram que a queda (impacto) foi o 

causadorfator causador; 3,8% (1 atletas) relatou que a dor é advinda de uma lesão 

em uma vértebra lombar, cau

fim, o atleta restante (3,8%) descreve que sua dor é advinda de uma torção 

inesperada durante o treino.

 Outro dado coletado foi que 53,8% (14 atletas) não fizeram cirurgias 

ortopédicas de nenhum tipo até a d

gráfico 2 a seguir. 

Gráfico 2 – Distribuição de atletas quanto a realização ou não de cirurgias 

ortopédicas 

54%

0%0%

Sem cirurgias

Cirurgias realizadas

1 

1 

5 

4 

6 

1 

26 100,0

pelo autor. 

Esse panorama refere-se à primeira análise da dor que foi trabalhada com 

o óleo de amêndoa doce, inerte e sem valor terapêutico para esse estudo.

De diferentes formas essas dores surgiram. Dos 26 atletas selecionados,

84,6% dos atletas (22) relataram que essas dores surgiram por excesso de 

treinamento; 7,7% deles (2) apontaram que a queda (impacto) foi o 

; 3,8% (1 atletas) relatou que a dor é advinda de uma lesão 

em uma vértebra lombar, causando sobrecarga na musculatura do glúteo e por 

fim, o atleta restante (3,8%) descreve que sua dor é advinda de uma torção 

inesperada durante o treino. 

Outro dado coletado foi que 53,8% (14 atletas) não fizeram cirurgias 

ortopédicas de nenhum tipo até a data final da coleta de dados, como mostra o 

Distribuição de atletas quanto a realização ou não de cirurgias 
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Sem cirurgias

Cirurgias realizadas

3,8 

3,8 

19,2 

15,4 

23,1 

3,8 

100,0 

se à primeira análise da dor que foi trabalhada com 

o óleo de amêndoa doce, inerte e sem valor terapêutico para esse estudo. 

Dos 26 atletas selecionados, 

84,6% dos atletas (22) relataram que essas dores surgiram por excesso de 

treinamento; 7,7% deles (2) apontaram que a queda (impacto) foi o vetor  

; 3,8% (1 atletas) relatou que a dor é advinda de uma lesão 

sando sobrecarga na musculatura do glúteo e por 

fim, o atleta restante (3,8%) descreve que sua dor é advinda de uma torção 

Outro dado coletado foi que 53,8% (14 atletas) não fizeram cirurgias 

ata final da coleta de dados, como mostra o 

Distribuição de atletas quanto a realização ou não de cirurgias [Malu28] Comentário: Que 0% é 

esse??? 
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Fonte: Dados obtidos pelo pesquisador. autor 

 

Somente 30% dos atletas relataram não possuir limitação física alguma 

com relação a dor. Ressaltando que essa referência está ligada somente a dor 

que foi mencionada na primeira entrevista (tabela Tabela 5) – Fase I (placebo). 

O gráfico a seguir mostra o uso de medicação que os ateltas fazem. Dos 26 

atletas participantes apenas 6 (23,1%) fazem uso de medicação alopática, dessas, 

três são anti-inflamatórios (citoprofeno, diclofenaco com vitamina B12 e 

nimesulida), um recuperador de cartilagem (condroitina associada a glicosamina), 

um relaxante muscular, e por ultimo um analgésico opióide (tramadol). Desses 6 

atletas, somente 3 tomam medicação sob orientação médica. O diclofenaco com 

vitamina B12 foi o único medicamento tomado diariamente (3 vezes ao dia). 

A seguir, pode-se ver como o atleta vem cuidando da dor complementando 

o tratamento alopático. 

 

Tabela 6 – Maneiras como o atleta cuida da dor. São Paulo, 2016  

Tratamento Frequência % 

Fisioterapia 7,0 36,8 

Fisioterapia + aplicação de gelo 1,0 5,3 

Fisioterapia + aplicação de gelo + reparador de cartilagem  1 5,3 

Aplicação de gelo 2 10,5 

Aplicação gelo + punção 1 5,3 

Massagem 3 15,8 

Anti-inflamatório 2 10,5 

Analgésico opióide 1 5,3 

Fisioterapia + anti-inflamatório 1 5,3 

Total 19 100,1 

Fonte: Dados coletados pelo autor 

 

A tabela Tabela 6 refere-se à questão número 7 do Inventário Breve de Dor 

(anexo 2). A questão que se segue (8a) trata do quanto essas terapêuticas estão 
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reduzindo a dor do atleta. Em média de 33,46 de alivio (DP±26,4) com mediana de 

35 e variação de zero a 80.  

 

Tabela 7 -  A dor nas últimas 24 horas. São Paulo, 2016. 

Intensidade da dor Média Mediana DV Mínima Máxima 

Pior dor 6,42 7 1,5 3 9 

Dor mais fraca 3,12 3 1,8 0 8 

Média da dor 5,15 5 1,3 2 8 

Dor no momento  5,04 5 2 0 9 

Fonte: Dados coletados pelo pesquisador. autor 

 

A tabela Tabela 7, como pode ser vista, trata das perguntas 3, 4, 5 e 6 do 

Inventário Breve de Dor em que pode-se analisar onde pode ser analisado como o 

atleta percebe sua dor. As respostas dessa Essa escala escala tem uma régua 

graduadas de zero a dez (escala visual numérica), já as questões que se seguem, 

tratam de como a dor interfere nas atividades e no dia a dia do atleta, como pode 

ser analisado pela tabela Tabela 8. 

 

Tabela 8 – O quanto a dor interfere na vida do atleta 

Interferência da dor Média Mediana DV Mínima Máxima 

Atividade geral 3,85 4 2,3 0 10 

Humor 3,65 4 2,2 0 7 

Habilidade de caminhar 1,9 1 2,4 0 7 

Trabalho 4,65 5 2,7 0 10 

Ralacionamento com outras pessoas 2,12 1 2,5 0 9 

Sono 2,1 1 2,6 0 8 

Apreciar a vida 1,6 1,5 2 0 8 

Fonte: Dados coletados pelo pesquisador.autor 

 

Importante também é caracterizar o aspecto emocional do atleta. O humor 

é fator determinante quando se considera a dor. Na tabela Tabela 9 pode-se ver 
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os resultados obtidos através da escala Escala de humor Humor de Brunel 

(anexo1). Nessa escala são somados os resultados de cada subgrupo (6 

subgrupos de 4 estados de humor). O subgrupo tensão esta diretamente ligado 

com a dor, mais precisamente no quanto a dor esta influenciando o humor do 

atleta. 

Subgrupo Média Mediana DV Mínima  Máxima 

Tensão 4,1 3,5 2,6 1 11 

Depressão 2,5 1,5 3,5 0 15 

Raiva  2,6 2 2,4 0 9 

Vigor 8,5 8,5 3,1 1 16 

Fadiga 6,2 6 3,4 1 12 

Confusão 2,9 2 2,9 0 13 

Fonte: Dados coletados pelo autor pesquisador. 

 

 

 

6. DISCUSSÃO 

 

A amostra do estudo foi composta por 26 atletas de ambos os sexos com 

predominância do sexo masculino. Desses 26 atletas 46% deles relataram que já 

haviam realizado algum tipo de cirugia de cunho ortopédico, taxa semelhante a 

encontrada em outros demais estudos (Prati, Vieira, 1998; Nery, 2014; Fernandez, 

et al.. 2007). 

O esporte é tido como uma prática saudável, embora a falta de 

acompanhamento médico e especializado aos atletas possa tornar a prática um 

fator desencadeante (desencadeador?) vetor de lesões, dor, sindromes 

metabólicas, podendo também, reduzir a logevidade no esporte, principalmente se 

o atleta tem relação profissional-financeira com o esporte (HOWARD; NIXON, 

1993). 

... 

[Malu31] Comentário: Não sei se 
vetor é o termo mais adequado. 
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Atletas de alto rendimento não medem esforços para conquistar seus 

objetivos, podendo procurar e criar métodos extremamente criativos para melhorar 

seu desempenho. Koh et al. (2012) afirma que, nos estados Estados Unidos, os 

atletas são os que mais procuram as práticas complementares visando alivio alívio 

da dor para melhora de desempenho, embora erronaeamente pensem que, as 

práticas complementares são livres do risco de dopping e com pouco ou nenhum 

efeito colateral adverso. 



36 
 

REFERÊNCIAS 

ALVES, S.F. O estudo da composição química, de atividades 

biológicas e microencapsulação do óleo essencial dos frutos de Pterodon 

emarginatus Vogel – Fabaceae (“sucupira”). [Dissertação de mestrado]. 

Goiania, Faculdade de Farmácia, Universidade Federal de Goiás; 2012. 

AZEVEDO, L. F. et al. Tradução, Adaptação Cultural e Estudo Multicêntrico 

de Validação de Instrumentos para Rastreio e Avaliação do Impacto da Dor 

Crónica. Dor, v. 15, n.4 56 p. 2007.  

BEUSCHER, N.; BIEN, E.; ELSTNER, E. F.; KIETZMANN, M. Effects of 

myrtol standardized on inflammatory reactions. Naunyn-Schmiedeberg's 

archives of pharmacology, v. 358 n. 4 p. 13-13, 1998. 

BRADLEY, B.F.; STARKEY, N.J.; BROWN, S.L.; LEA, R.W. Anxiolytic 

effects of Lavandula angustifolia odour on the Mongolian gerbil elevated plus 

maze. Journal of Ethnopharmacology v. 22, p. 517–525, 2007. 

 

BRANDT, F. Efeitos da Aromaterapia nos estados de humor de 

bailarinas clássicas [PUIC individual]. Pedra Branca, Faculdade de Naturologia 

Aplicada, Universidade do Sul de Santa Catarina; 2008 

BRANDT, R. et al. Relações entre os estados de humor e o desempenho 

esportivo de velejadores de alto nível. Psicologia: teoria e prática, São Paulo, v. 

13, n. 1, p. 117-130, 2011. 

 

BRANDT, R. et al. Relações entre os estados de humor e o desempenho 

esportivo de velejadores de alto nível. Psicologia: teoria e prática, São Paulo, v. 

13, n. 1, p. 117-130, 2011. 

 

BRASÍLIA (cidade). Política Nacional de Medicina Natural e Práticas 

Complementares: Resumo Executivo. Ministério da Saúde Saúde [Internet]. 

Brasília; 2005. Disponível em 

Código de campo alterado



37 
 

<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/ResumoExecutivoMedNatPratCompl1

402052.pdf>. 

CONNAUGHTON, D.; HANTON, S.; JONES, G.; WADEY, R. Mental 

toughness research: key issues in this área. International Journal of Sport 

Psychology v. 39 n. 3 p. 192-204, 2008. 

CORRÊA, M.P. Dicionário das plantas úteis do Brasil e das exóticas 

cultivadas. Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, Rio de Janeiro, 

153 p. 

 

DA SILVA, A. E. M. Naturologia: prática médica, saberes e 

complexidade [Tese doutorado]. São Paulo, Faculdade de Ciências Sociais, 

Universidade de São Paulo; 2012.  

DA SILVA, G. L.; LUFT, C.; LUNARDELLI, A.; AMARAL R.H.; MELO, 

D.A.S.;. DONADIO, M.V.F.; NUNES, F.B.; DE AZAMBUJA, M.S.; SANTANA, J.C.; 

MORAES, C.M.B.; MELLO, R O.; CASSEL, E.; PEREIRA, M.A.A.; DE OLIVEIRA, 

J.R.; Antioxidant, analgesic and anti-inflammatory effects of lavender essential oil. 

An Acad Bras Cienc n.87 (2 Suppl.) p. 1397-1408, 2015. 

FALK, A. A.; HAGBERG, M. T.; LÖF, A. E.; WIGAEUS-HJELM, 

E.M.; WANG, Z.P. Uptake, distribution and elimination of alpha-pinene in man after 

exposure by inhalation. Scand. J. Work. Environ. Health. v. 16(5) p. 372-8, 1990. 

FERNANDEZ, W.G., et al.  Epidemiology of lower extremity injuries among 

U.S. high school athletes. Acad. Emerg. Med. v.14, n.7, p.641-5, 2007. 

 

FOSCHINI, D. et, al. Relação entre exercício físico, dano muscular e a dor 

muscular de inicio tardio. Rev. Bras. Cineantropom. Desempenho Hum, São 

Paulo, 2007. p 101-106. 

Código de campo alterado

Código de campo alterado

Código de campo alterado

Código de campo alterado

Código de campo alterado

Código de campo alterado

Código de campo alterado

Código de campo alterado

Código de campo alterado

Código de campo alterado



38 
 

GAGNIERr, J.J.; OLTEAN, H.; VAN TULDER, M.W.; BERMAN, B.M.; 

BOMBARDIER, C.; ROBBINS, C.B. Herbal Medicine for Low Back Pain. A 

Cochrane Review. Spine v. 41, n. 2, p 116–133, 2016. 

 

GALEOTTI, N.; GHERLADINI, C.; MANNELLI, L.D. et al. Local anesthetic 

activity of (+)- and(-)- menthol. Planta Med, v.67, p. 174-176, 2001. 

GRZANNA, R.; LINDMARK, L.; FRONDOZA, C.G.; Ginger—An Herbal 

Medicinal Product with Broad Anti-Inflammatory Actions. J Med Food 8 (2) p.125–

132, 2005,. 

GUNTHER, R.T. The Greek Herbal of Dioscorides (translated by John 

Goodyer in 1655). New York: Hafner Publishing; 1959. 

HELLMANN, F.; VERDI, M.I.M. Topics and analysis reference points in 

bioethics in undergraduate teaching of naturology in Brazil, in the light of social 

bioethics. Interface co munic. saúde educ., v.16, n.42, p.733-47, 2012.  

HOSCHEID, J.; CARDOSO, M.L.C. Sucupira as a potential plant for arthritis 

treatment and other diseases. Arthritis v.2015, article ID 379459, 12 p. 2015. 

 

HOWARD, L.; NIXON, I.I. Accepting the Risks of Pain and Injury in Sport: 

Mediated Cultural Influences on Playing Hurt. Sociology of Sport Journal, n.10, 

p.183-196, 1993. 

 
HUANG, M.Y.; LIAO, M.H.; WANG, Y.K.; HUANG, Y.S.; WEN, H.C. Effect 

of Lavender Essential Oil on LPS-Stimulated Inflammation. The American Journal 

of Chinese Medicine, Vol. 40, No. 4, 845–859, 2012. 

 

IWASAKI, A.; MEDSHITOV, R. Toll-like receptor control of the adaptive 

immune responses. Nat. Immunol. N.10 p. 987–995, 2004. 

 

Formatado: Português (Brasil)



39 
 

JÄGER, W.; BUCHBAUER, G.; JIROVETZ, L.; FRITZER, M. Percutaneous 

absorption of lavender oil from a massaGe oil. J. Soc. Cosmet. Chem., v.43, p. 

49-54, 1992. 

LORENZI, H. Árvores Brasileiras, manual de identificação e cultivo de 

plantas arbóreas nativas do Brasil. Vol. 1, 4 e. São Paulo, 242 p, 2002. 

 

MACHADO, M. A. Aromaterapia: A escolha do óleo essencial pelo 

interagente no teste olfativo. [Monografia de conclusão de curso]. Tubarão. 

Faculdade de Naturologia aplicadaAplicada, Universidade do sul Sul de Santa 

Catarina, 2009. 

MAROON, J.C., BOST, J.W., MAROON, A. Natural antiinflammatory agents 

for pain relief in athletes. Surg Neurol Int. 2010; 1: 80. 

MEARMABASHI, A. Instant effect of peppermint essential oil on the 

physiological parameters and exercise performance. Avicenna J Phytomed, v.4, 

n.1, p. 72-8, 2014. 

MEARMABASHI, A; RAJABI, A. The effects of peppermint on excercise 

performance. J Int Soc Sports Nutr, p.10-15, 2013. 

MESOMO, M.C.; L. CORAZZA, M.L.; NDIAYE, P.M.; DALLA SANTA, O.R.; 

CARDOZO, L.; SCHEER, A.P. Supercritical CO2 extracts and essential oil of 

ginger (Zingiber officinale R.): Chemical composition and antibacterial activity. J. of 

Supercritical Fluids n.80 p.44– 49, 2003. 

NERY, L.C. Prevalência de lesões musculoesqueléticas em 

competidores de Jiu-Jitsu: Estudo transversal [Dissertação de mestrado]. São 

Paulo, Faculdade de Fisioterapia, Universidade Cidade de São Paulo; 2014 

NICHOLS, A.W., HARRIGAN, R. Complementary and alternative medicine 

usage by intercollegiate athletes. Clin J Sport Med; 16(3): p.232-7, 2006. 

Código de campo alterado

Código de campo alterado



40 
 

PALMER, M. , EPLER, M. Fundamentos das Técnicas de Avaliação 

Musculoesquelética, 2º ed. Editora Guanabara, 2000. 

PATIL, S.; SREEKUMARAN, E.; KRISHNA, A.P., Evaluation on the efficacy 

of cardamom aromatherapy on aerobic fitness and autonominc functions among 

students. NUJHS Vol. I, n.1-3, sep, 2011. 

PCNUAM. Projeto de curso de Naturologia da Universidade Anhembi 

Morumbi. São Paulo; 2003. 

PEDRINELLI, A. Dor e esporte. Change pain, v.1, n.2, p.10-12, fev. 2014. 

PEDROSO R. A.; CELICH, K. L. S.; Dor: Quinto sinal vital, um desafio para 

o cuidar em enfermagem. Texto Contexto Enferm, v.15, n.2, p. 270-6, abr-jun. 

2006. 

PRATI, S.R.A.; VIEIRA, S.L.L. Análise das causas e consequências de 

lesões na articulação do joelho em atletas de esporte coletivo. Revista educação 

Física/UEM, v.9, n.1, p. 83-91, 1998. 

MARTEL-PELLETIER, J.; LAJEUNESSE, D.; REBOUL P.; PELLETIER 

J.P.; Therapeuticrole of dual inhibitors of 5-LOX and COX, selective and non-

selective non-steroidal anti-inflammatory drugs. Ann Rheum Dis. N.62 p.501–509, 

2003. 

PAULA, F.B.A.; GOUVÊA , C.M.C.P.; ALFREDO, P.P.; SALGADO, I. 

Protective action of a hexane crude extract of Pterodon emarginatus fruits against 

oxidative and nitrosative stress induced by acute exercise in rats. BMC 

Complementary and Alternative Medicine. 5:17, 2005. 

 

PIMENTA, C. A de M.; TEIXEIRA, M. J. Questionário de dor McGill: 

proposta de adaptação para a língua portuguesa. Rev. Esc. Enf. USP, v.30, n.3, 

p. 473-83, dez. 1996. 

ROHLFS, I. C. P. M. Validação do teste BRUMS para avaliação de 

humor em atletas e não atletas brasileiros. [Dissertação] (Mestrado em 



41 
 

Ciências do Movimento Humano) - Florianópolis, Universidade do Estado de Santa 

Catarina, 2006. 

 

ROHLFS, I. C. P. M. et al. A Escala de Humor de Brunel (Brums): 

instrumento para detecção precoce da síndrome do excesso de treinamento. Rev 

Bras Med Esporte,  Niterói ,  v. 14, n. 3, p. 176-181, 2008 Disponível em 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-

86922008000300003&lng=en&nrm=iso> 

ROMINE, I. J.; ANITA, M.; BUSH, CHARLES R. GEIST; Lavender 

aromatherapy in recovery from exercise. Perceptual and Motor Skills: Volume 

88, Issue , pp. 756-758, 1999. 

SAFAYHI, H.; BODEN S.E.; SCHWEIZER, S.; AMMON, H.P.; Concentration-

dependent potentiating and inhibitory effects of Boswellia extracts on 5-lipoxygenase 

product formation in stimulated PMNL. Planta Med., v. 66, p. 110-113, 2000. 

SÃO PAULO (Cidade). Lei n. 13.717, de 8 de janeiro de 2004. Dispõe sobre 

a Implantação das terapias Naturais na Secretaria Municipal de Saúde [Internet]. 

São Paulo; 2004.  

SELTZER, S. Biologic properties of eugenol and zinc oxide-eugenol. Oral 

Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology and Endodontics, v. 

73, p. 729-737, 1992. 

SENN, S.J. Cross-over trials in clinical research. Chichester: John Wiley. 
2002. 

SILVA, E. M.; RABELO, I.; RUBIO, K.; A dor em atletas de alto rendimento. 

Rev. bras. psicol. esporte [online]. 2010, vol.3, n.1, pp. 79-97, 2010. 

SIMPSON, W.F.; COADY, R.C.; OSOWSKI, E.E.; BODE, D.S. The effect of 

aromatherapy on exercise performance. Kinesiology On Line, sep, 2001. 

SILVA, E. M.; RABELO, I.; RUBIO, K. A dor entre atletas de alto 

rendimento. Rev. bras. psicol. esporte, São Paulo ,  v. 3, n. 1, jun.  2010. 



42 
 

Disponível em <http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1981-

91452010000100006&lng=pt&nrm=iso>. acesso em  24  maio  2015. 

TEIXEIRA, M.J.; LIN, T.Y.; KAZIYAMA, H.H.S.; RAMOS, C.A. Fisiopatologia 

da dor músculo-esquelética. Rev. Med. (São Paulo), 80(ed. esp. pt.1): p. 63-77, 

2001. 

THURM, B. E. Efeitos da dor crônica em atletas de alto rendimento em 

relação ao esquema corporal, agilidade psicomotora e estados de humor 

[Dissertação Mestrado]. - São Paulo, Universidade São Judas Tadeu; 2007. 

VALLE, M. P. Atletas de alto rendimento: identidades em construção 

[Dissertação Mestrado]. Porto Alegre, Faculdade de Psicologia, Pontifícia 

Universidade Católica do Rio Grande do Sul; 2003. 

WADA-AMA. The 2015 prohibited list – International standard. 

Disponível em <https://wada-main-prod.s3.amazonaws.com/resources/files/wada-

2015-prohibited-list-en.pdf>. Acesso em 5 de dez. 2015. 

WARDEN, S. J. Prophylactic Use of NSAIDs by Athletes: A Risk/Benefit 

Assessment. The Physician and Sportsmedicine. v. 38, n. 1: p 132-138, 2010. 

WARNER, D. C.; SCHNEPF, G.; BARRETT, M. S.; DIAN, D.; SWIGONSKI, N. L. 

Prevalence, Attitudes, and Behaviors Related to the use of Nonsteroidal Anti-

Inflammatory Drugs (NSAIDs) in Student Athletes. Journal of the adolescent 

health. v. 30 p. 150 –153. 2002. 

 

WOLFFENBÜTTEL, A. N. Base Química dos Óleos Essenciais e 

Aromaterapia – Abordagem técnica científica. São Paulo. Ed. Roca; 2010. 

 

WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). Enviromental Health 

Indicators: framework and methodologies. Geneva: World Health Organization, 

1999. 

APÊNDICE 1 

Formatado: Fonte: Negrito

Formatado: Fonte: Negrito



43 
 

Nome: 

Data de nascimento:   Idade: 

Esporte que pratica: 

Há quantos anos pratica o esporte?: 

Há quantos anos é atleta de alto rendimento?: 

Treino diário:  (   ) sim    (   ) não  Se não, quanto dias da semana. 

Duração do treino em minutos:  

Toma algum medicamento no momento?: 

Qual?: ______________________  Com que freqüência_______________ 

 

Onde sente dor?  

Como ela surgiu?: 

Possui alguma lesão? Onde?: 

 

Já fez alguma cirurgia? Onde?: 

 

Sente alguma limitação física em decorrência da dor? Conte sobre: 
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APÊNDICE 2 

Diário recordatório de medicamentos 

Nome do(a) atleta: 

Tomou algum medicamento essa semana em decorrência da dor?: 

Qual?: 

Quando?: 

Dose: 

Horário: 

Houve indicação?: 

Automedicação?: 
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APÊNCIDE 3 

TCLE – Termo de Consentimento Livre Esclarecido  

Projeto de mestrado: O USO DA AROMATERAPIA PARA ANALGESIA EM 
ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO. Pesquisador responsável: Guilherme Giani 
Peniche 

 

Venho convidar você a participar de um estudo sobre o efeito de óleos 

essências aplicados topicamente na dor em atletas.  

Sua participação consistirá em participar de 5 atendimentos para avaliação 

da evolução da dor, fazer uso do óleo vegetal + essência autoaplicando-o três 

vezes ao dia  em movimentos circulares até a total absorção do óleo, conforme 

orientação que receberá no atendimento. Durante os atendimentos lhe será 

fornecido três instrumentos a serem preenchidos: dois sobre as características da 

dor e um sobre seu estado de humor. Os atendimentos ocorrerão no 1º, no 15º 

dia, no 21º, no 36º e no 42º dia após o início do tratamento, e há previsão de 40 

minutos para cada atendimento. Entre o 15º e 21º haverá uma pausa na utilização 

da fórmula para reiniciar novamente com outra fórmula. No 15º dia e no 36º será 

preciso trazer o frasco de óleo para o atendimento. Além da autoaplicação do 

óleo, também deverá preencher um diário durante a semana sobre a evolução de 

sua dor e uso de medicamentos ou outras ações para a redução da dor. No último 

atendimento será pedido que dê sua opinião sobre o tratamento com os óleos 

essências, e se concordar sua fala será gravada. Os atendimentos serão 

realizados em consultório próximo ao ginásio que permite o acesso a pé. 

O estudo oferece riscos mínimos relativos ao tempo e possível desconforto 

para realizar a aplicação do óleo essencial 3 vezes ao dia e os relatos escritos no 

diário. Se houver alergia a algum dos componentes dos óleos, suspender 

imediatamente a aplicação, lavar com água e sabão, e reportar o fato ao 

pesquisador, que é naturólogo de formação. A técnica proposta será indolor e não 

invasiva. As essências utilizadas não interferem em testes anti-dopping. Como 
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benefício espera-se evidenciar a redução da dor com óleos essenciais e, 

consequentemente, a redução no consumo de anti-inflamatórios e analgésicos. 

Sua participação é voluntária e você não receberá nenhum tipo de 

compensação financeira pela sua participação neste estudo. Você não terá 

qualquer prejuízo se não quiser participar e poderá retirar seu consentimento a 

qualquer momento, basta informar ao pesquisador. Não haverá indenizações, a 

não ser que haja comprovação ético-legal relacionada ao uso de óleos vegetais.   

Garanto que seus dados e informações da entrevista e do diário serão 

mantidos em sigilo e seu nome em anonimato, de posse apenas do pesquisador e 

após a pesquisa serão destruídos. Os resultados deste trabalho poderão ser 

apresentados em eventos ou revistas científicas, mantendo a confidencialidade. 

Qualquer informação a respeito da ética do estudo poderá ser obtida junto 

ao Comitê de Ética em pesquisa da Escola de Enfermagem da Universidade de 

São Paulo, contato: (11) 3061-7548, e-mail:edipesq@usp.br. ou no endereço; Av 

Dr Eneas de Carvalho Aguiar, 419 (SP). O contato do pesquisador também estará 

disponível pelo telefone (11) 995637230 ou no consultório à rua Bartholomeu 

Zunega, 44. Pinheiros, São Paulo, SP. 

 Antes de assinar faça perguntas sobre tudo o que não tiver 

entendido bem. Responderei às suas perguntas a qualquer momento (antes, 

durante e após o estudo).   

 

Se estiver esclarecido sobre o estudo e concordar em participar da 

pesquisa, solicito que assine este termo em duas vias, da qual uma ficará com 

você.  

  

Após receber uma explicação completa dos objetivos do estudo e dos 

procedimentos envolvidos concordo voluntariamente em fazer parte deste estudo. 
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São Paulo, _____ de _____________________ de _______ 

 

 

______________________________________________________ 

Participante 

 

          __________________________________ 

          Responsável Legal  

 

______________________________________________________ 

Pesquisador(a): Guilherme Giani Peniche  
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ANEXO 1 

A Escala de Humor de Brunel (BRUMS) 
 

Nome:____________________________________________________________ 

Abaixo esta uma lista de palavras que descrevem sentimentos. Por favor, leia tudo 
atenciosamente. Em seguida assinale, em cada linha, o quadrado que melhor 
descreve COMO VOCE SE SENTE AGORA. Tenha certeza de sua resposta para 
cada questao, antes de assinalar. 
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ANEXO 2 

Inventário Breve de Dor 
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ANEXO 3 - Cromatografias 


