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RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A síndrome complexa de dor 
regional do tipo I (SCDR I) geralmente possui tratamento mul-
tidisciplinar, porém há uma lacuna na literatura referente ao tra-
tamento fisioterapêutico e a conduta a ser utilizada. Sendo assim, 
o objetivo deste estudo foi descrever os resultados obtidos com o 
tratamento fisioterapêutico isoladamente em uma paciente.
RELATO DO CASO: Paciente do sexo feminino, 48 anos, diag-
nosticada com SCDR I, após fratura do quinto metatarso devido 
a uma entorse de tornozelo, permanecendo com tala suropodália 
por 12 semanas. Submeteu-se a tratamento fisioterapêutico com 
mobilização articular, fortalecimento muscular, treino de carga e 
de controle neuromuscular. Após 13 sessões, ocorreu melhora da 
maioria dos sinais e sintomas iniciais.
CONCLUSÃO: O tratamento fisioterapêutico isoladamente 
pode proporcionar melhora dos sinais e sintomas da SCDR I, 
porém, há a necessidade de estudos clínicos aleatórios para obter 
resultados mais eficazes. 
Descritores: Fisioterapia, Manifestações neuromusculares, Mo-
dalidades de fisioterapia, Reabilitação, Suporte de carga. 

SUMMARY

BACKGROUND AND OBJETIVES: The complex regional 
pain syndrome type I (CRPS I) has generally multidisciplinary 
treatment; however there is a gap in the literature related to phy-
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sioterapy and the approach used. Therefore, the objective is to 
describe the results obtained with physical therapy treatment 
alone in one patient.
CASE REPORT: Female patient, 48 years, diagnosed with 
CRPS I after fracture of the fifth metatarsal because of an ankle 
sprain, staying with short leg splint for 12 weeks. The same was 
referred to physical therapy, which used joint mobilization, mus-
cle strengthening, weight-bearing and neuromuscular control. 
After 13 sessions, there was improvement in most of the initial 
signs and symptoms.
CONCLUSION: The physical therapy alone can provide improve-
ment of the signs and symptoms of CRPS I, however, there is a need 
for randomized clinical trials to obtain more effective results.
Keywords: Neuromuscular manifestations, Physical therapy mo-
dalities, Physical therapy, Rehabilitation, Weight-bearing.

INTRODUÇÃO

A síndrome complexa de dor regional do tipo I (SCDR I) é de-
finida como uma situação álgica associada à distúrbios neurove-
getativos, sensitivos e motores que se instala em consequência de 
afecções do organismo, sem lesão nervosa, possuindo predomínio 
distal com duração, magnitude e intensidade dolorosa despro-
porcional1,2. Outras nomenclaturas, como distrofia simpática 
reflexa, já foram utilizadas para descrever essa síndrome1,3 que 
continua com definição, natureza e tratamento incertos4.
A fisiopatologia dessa doença ainda permanece inconclusiva. Sa-
be-se que há uma reposta inflamatória excessiva, acúmulo de ma-
cromoléculas e aumento da perfusão vascular local, porém, com 
nutrição tecidual insuficiente. Muito se encontra sobre a tenta-
tiva de explicar essa condição por alterações do sistema nervoso 
autônomo simpático, sendo esta hipótese muito questionável. 
Sabe-se que a instabilidade, tensão emocional, depressão e ansie-
dade são fatores que possuem relação com o desenvolvimento e 
evolução da SCDR I1,3,5,6.
O trauma é a etiologia mais encontrada1-4,6,7, envolvendo entor-
ses, fraturas, luxações, lacerações, contusões e distensões, além de 
imobilização prolongada, gesso apertado e traumas cirúrgicos1,6.
A SCDR I possui considerável variação entre os sinais e sintomas, 
sendo os mais descritos: dor espontânea ou contínua em queima-
ção, latejamento, esmagamento, punhalada, choque ou torção; 
alodínia; hiperpatia; hiperalgesia; edema regional; hiperestesia; 
sudorese e temperatura local aumentada; alterações da pele (bri-
lhosa e eritematosa); osteopenia e déficit motor1-4,7.
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Não há testes ou critérios específicos padronizados para o seu diag-
nóstico4,6. Sabe-se que na maioria das vezes ocorre depois de uma 
situação de ansiedade, acompanhada por insignificante entorse 
articular ou trauma, que proporciona aspecto clínico de duração 
mais prolongada do que deveria. Comumente os sinais e sintomas 
são ignorados, causando retardo no diagnóstico final e no início 
precoce do tratamento, proporcionando pior resultado3,7.
Essa doença já foi classificada de diferentes formas, atualmente 
divide-se em três estágios: aguda, ocorre nos primeiros dias após 
a lesão até três meses; distrófica, de três a seis meses depois do 
seu início; atrófica, de seis meses até aproximadamente um ano 
a partir do evento causal1-3,7. Há predomínio de ocorrência no 
gênero feminino, a partir da quarta década de vida, em apenas 
um membro, sendo que 57% desenvolvem-se no primeiro mês 
após a apresentação da lesão1,6. Amatuzzi1 relata ser mais comum 
nos membros superiores, porém Choi e col.6 descreveram maior 
incidência nos membros inferiores. 
O tratamento mais utilizado é o bloqueio do sistema nervoso 
neurovegetativo simpático1-3,6, que apesar de ter sido descrito 
como benéfico, sofre críticas, como as de Schott4, que ressalta 
que os resultados não são melhores do que o efeito placebo. Além 
disso, indica-se o tratamento farmacológico, bloqueios anestési-
cos, terapia psíquica e comportamental, programa de educação 
cognitivo-comportamental em dor crônica, neurocirúrgico fun-
cional, neurólise e descompressão1,7. Amatuzzi1 relata a impor-
tância do tratamento multidisciplinar, contudo, especificamente 
sobre o tratamento fisioterapêutico há uma lacuna na literatura. 
Quando o tratamento fisioterapêutico é mencionado está associa-
do à outra forma de tratamento, apenas os objetivos são expostos 
e não se demonstra claramente a conduta adotada3,7. 
Diante do exposto, o objetivo deste estudo foi analisar os resul-
tados obtidos com o tratamento fisioterapêutico unicamente, em 
paciente com SCDR I no estágio agudo.

RELATO DO CASO

Paciente do sexo feminino, 48 anos, sofreu uma entorse de tor-
nozelo esquerdo, em que se constatou fratura da base do quinto 
metatarso. Utilizou tala suropodálica por 12 semanas, depois de 
diagnosticada com “distrofia simpática reflexa” (SCDR I), foi en-
caminhada ao setor de reabilitação da Irmandade da Santa Casa 
de Misericórdia de São Paulo (Figura 1).
Iniciou tratamento fisioterapêutico 12 semanas após a entorse de 
tornozelo esquerdo, referindo dor espontânea de grau 8 na esca-
la analógica visual (EAV) que melhorava com repouso, dor em 
queimação, punhalada, pulsação, alodínia, hiperpatia, e hiperes-
tesia. A paciente também relatou sensação de “torção” (instabili-
dade) e perda de “equilíbrio”. Notou-se também a pele fina, eri-
tematosa e com aumento de temperatura comparado ao membro 
contralateral, com força normal da musculatura do tornozelo. A 
mensuração de edema foi de 58,8 cm de acordo com os parâme-
tros de Andrews, Harrelson e Wilk8, a amplitude de movimento 
estava comprometida apenas nas falanges, marcha com peque-
na claudicação (diminuição da fase de apoio médio no membro 
inferior esquerdo e da fase de balanço com o membro inferior 
direito), porém, sem uso de aditamentos. A paciente relatou in-
tenso período de estresse familiar por 16 semanas, com a entorse 

ocorrendo na metade desse período (8 semanas). Com o surgi-
mento da SCDR I a mesma notou impaciência (principalmente 
com familiares), intolerância, mau humor, irritação em locais de 
grande concentração de pessoas, maior sonolência e diminuição 
de seu apetite. Para analisar qualquer alteração óssea, imagens ra-
diológicas foram realizadas desde o dia da fratura até o dia da 
reavaliação da paciente, somando um total de 22.
A paciente realizou oito semanas de tratamento, com aproxima-
damente 40 minutos cada sessão, totalizando 13 sessões de fisio-
terapia, com sua reavaliação na última sessão. Nos primeiros 10 
minutos de sessão o enfoque era para o fortalecimento muscular, 
com o objetivo de minimizar as alterações tróficas, sendo os ou-
tros 30 minutos com exercícios de treino de carga no membro 
(cadeia cinemática fechada) e controle neuromuscular (Tabela 1). 
A dificuldade dos exercícios evoluiu gradualmente de acordo com 
a tolerância da paciente, permitia-se dor entre zero e três na EAV, 
durante o exercício.
Para diminuir a dor, solicitou-se o uso da crioterapia domiciliar 
por 15 a 20 minutos associada à elevação do membro, movimen-
tos ativos suaves de tornozelo e a realizar a dessensibilização do 
membro. A avaliação, reavaliação e a execução das condutas de 
tratamento foram realizadas pelo mesmo fisioterapeuta.
Para avaliar os efeitos do tratamento fisioterapêutico na SCDR I, 
solicitou-se não ministrar nenhuma outra forma de tratamento 
medicamentoso ou de qualquer outra natureza, apenas acompa-
nhamento médico da fratura e das condições da SCDR I. 
Na consulta após 12 semanas a entorse de tornozelo confirmou-
-se a consolidação da fratura. Ao longo do tratamento e na rea-
valiação, foram relatadas e observadas as seguintes melhoras: dor 
de grau 4 (EAV); diminuição de alodínia, hiperpatia, hiperalge-
sia, hiperestesia, da sensação de queimor, punhalada e pulsação; 
melhora do aspecto da pele e da temperatura; melhora da estabi-
lidade e controle neuromuscular do membro inferior esquerdo. 

Figura 1 – Aspecto pré-tratamento fisioterápico
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Ocorreu redução do edema em 7,8 cm, melhorando a movimen-
tação das falanges e da marcha (normalização da fase de apoio 
médio com o membro inferior esquerdo e da fase de balanço com 
o membro inferior direito). A paciente relatou melhora do hu-
mor e da autoconfiança frente à evolução da afecção (Tabela 2).
Dos quesitos analisados, os que apresentaram importante melho-
ra foram: (1) coloração da pele; (2) diminuição do edema; (3) 
melhora no controle neuromuscular (Figura 2).
O acompanhamento radiológico não demonstrou sinais de oste-
openia e/ou osteoporose como citado pela literatura1,3,4. Apesar 
de não ter sido explorado a condição clínica notada pelo médico, 
o mesmo registrou melhora dos sinais e sintomas da SCDR I seis 
semanas após o início do tratamento fisioterapêutico.

DISCUSSÃO

Como não há padronização de testes e métodos específicos para a 
avaliação na reabilitação para a SCDR I, a análise dos resultados 
obtidos com o tratamento torna-se qualitativa e subjetiva. Os re-
latos da paciente e a avaliação do fisioterapeuta foram levados em 
consideração, mostrando que o tratamento foi satisfatório, já que 
Amatuzzi1 ressalta a progressão e agravamento do quadro clínico 
quando o tratamento não é adequado. Dommerholt5 cita trata-
mentos que não geraram melhora em indivíduos com SCDR, 
sendo que 38% dos pacientes continuaram com disfunção persis-
tente. Entretanto, o mesmo autor notifica que 80% dos pacientes 
atingem a funcionalidade desejada entre três a 36 sessões. Portan-
to, 13 sessões estão de acordo com o intervalo para melhora do 
aspecto clínico da paciente.
O êxito do tratamento utilizado pode estar relacionado ao seu 
início precoce1,3. Todas as condutas adotadas foram baseadas na 
literatura, considerando o mecanismo de lesão (entorse) e a tenta-
tiva de minimizar a sintomatologia e a evolução da SCDR I para 
seu próximo estágio (distrófico).
A mobilização articular é responsável por trazer alívio da dor, aju-
dar na diminuição do edema, recuperação da artrocinemática e 
função da região onde a mesma é aplicada9.
Apesar de não ter sido constatado fraqueza da musculatura pe-
riarticular, há a descrição de déficit de 12% dos eversores após 
entorse de tornozelo, além disso, a força excêntrica dos inversores 
é ressaltada como principal fator para evitar instabilidade crônica 
e prevenir novas entorses. Considerando o mecanismo de lesão 
em flexão plantar e inversão, o fortalecimento dos dorsiflexores 
e eversores proporcionaria maior resistência a esse mecanismo, 
retornando o pé para a posição neutra, atuando preventivamen-
te10. Atualmente, os exercícios para tentar evitar novas entorses 
de tornozelo têm sido descritos como fator importante, visto que 
sua recorrência pode atingir valores maiores que 70%11. 
Outro motivo para a realização do fortalecimento da musculatura 
periarticular é a tentativa de evitar a evolução da afecção para as 
alterações tróficas descritas na segunda fase da SCDR I1,2, prin-
cipalmente a ocorrência posteriormente de “atrofia muscular” 

Tabela 1 – Protocolo fisioterapêutico utilizado na paciente com SDCR tipo I
Sessões Mobilização Articular Fortalecimento Muscular

1 a 5 Metatarsal, metatarso-falangiana e interfalangiana 
graus II e III Dorsiflexores e pronadores-concêntrico com faixa elástica

6 a 10 Metatarsal graus II e III Dorsiflexores, pronadores e inversores-excêntrico resistência manual
Quadríceps, glúteo médio, glúteo máximo-concêntrico e excêntrico em CCF

11 a 13 --- Quadríceps, glúteo médio e glúteo máximo-concêntrico e excêntrico em CCF

Tabela 2 – Sinais e sintomas pré e pós-tratamento fisioterapêutico
Achados Clínicos Início Final
Escala analógica visual 8 4
Pele Fina/eritematosa/temperatura elevada Normalização
Edema 58,8 cm 51 cm
Queimação Presente Diminuição
Alodínea Presente Diminuição
Marcha Claudicação mínima Normalização

Figura 2 – Aspecto pós-tratamento fisioterápico



86

Artioli DP, Gualberto HD, Freitas DG e col.

Rev Bras Clin Med. São Paulo, 2011 jan-fev;9(1):83-6

descrita por Nishida e col.2. A escolha pela ênfase nos exercícios 
excêntricos deve-se ao fato de proporcionar de duas a três vezes 
maiores sobrecarga no músculo do que durante a contração iso-
métrica ou concêntrica, além de gerar maior ganho de força12. 
Essa maior sobrecarga relaciona-se com os melhores resultados 
descritos por Choi e col.6 que defendem o tratamento “agressivo” 
para evitar o aumento da dor crônica.
A realização de atividades para melhorar o controle neuromuscular 
(treino proprioceptivo) foi escolhida, em virtude de déficit sensitivo 
motor ter sido descrito mesmo após uma única entorse de torno-
zelo, por proporcionar redução da recorrência de entorses e devido 
ao fato de poder ajudar a aliviar os sintomas11. O sistema supressor 
de dor é ativado com o aumento progressivo das aferências senso-
riais discriminativas1. A utilização do Star Excursion Balance Test 
(SEBT) foi à atividade de maior dificuldade empregada à paciente, 
esse teste recruta controle neuromuscular em inversão e eversão do 
tornozelo em apoio unipodal, sendo esta forma de sustentação de 
carga descrita como a importante nesse tipo de treino11,13.
O fortalecimento de quadríceps e glúteos (membro inferior es-
querdo) foi proposto depois de a paciente ter apresentado fasci-
culações, nestes grupos musculares, ao ser solicitado apoio unipo-
dal. Isso interferia nas atividades, o que posteriormente melhorou 
com os exercícios de fortalecimento propostos. Foi utilizada an-
gulação de proteção para a articulação femoro-patelar em cadeia 
cinemática fechada (0–50º) como descrita por Andrews, Harrel-
son e Wilk8 e exercícios excêntricos por serem vantajosos sobre as 
outras formas de contração muscular12.
Na SCDR I o paciente com a extremidade dolorosa utiliza me-
nos o membro e evita o seu contato, aumentando ainda mais 
a sensibilidade local. Portanto, a descarga de peso no membro 
foi realizada após dessensibilização da região e de forma progres-
siva assim como indicado na literatura3,5,7. A dessensibilização 
do membro era feita diariamente como proposta, contribuindo 
portanto, para diminuição da hiperestesia, hiperpatia e alodínia, 
possibilitando a cinesioterapia. Diariamente a paciente fez uso 
da crioterapia como lhe foi solicitado, o que contribuiu para a 
analgesia e diminuição do edema1.
A redução de 50% da dor na EAV (oito para quatro) está em 
concordância com outros autores1,7.
A ausência de alterações radiográficas coloca a paciente dentro da 
incidência de 30% das pessoas com SCDR I que não apresentam 
essa condição, sendo que a osteopenia não é um pré-requisito 
para o diagnóstico dessa afecção3.
Acredita-se que a melhora no aspecto psicológico da paciente 
esteja relacionada com a evolução do tratamento e com o bom 
relacionamento entre paciente-fisioterapeuta, já que a mesma não 
participou de outras formas de tratamento. Dommerholt5 ressalta 
a importância da relação terapeuta-paciente para qualquer inter-
venção relacionada à SCDR.
Ao comparar formas de tratamento para SCDR I, Choi e col.6 
descreveram os piores resultados com a fisioterapia, porém a con-

duta adotada não foi exposta. Entretanto, o tratamento fisiote-
rapêutico aqui apresentado, mostrou-se eficaz, contradizendo os 
achados desses autores. Contudo, precisa-se de estudos clínicos 
randomizados, cegos, para que um protocolo possa ser estabele-
cido5. Por enquanto, o melhor tratamento parece ser prevenir o 
desenvolvimento da SCDR I1,3,4.
Os resultados obtidos no presente estudo, apesar de ser a reabi-
litação de apenas um indivíduo, sugerem que o tratamento fi-
sioterapêutico unicamente pode contribuir para a melhora dessa 
afecção. Logo, a associação da fisioterapia a outras formas de tra-
tamento poderia proporcionar benefícios ainda maiores. Porém, 
é importante que a conduta seguida pelo fisioterapeuta seja mi-
nuciosamente descrita para que o trabalho possa ser reproduzido 
e então serem realizadas comparações entre os tratamentos apli-
cados, chegando-se a um protocolo baseado em evidências cien-
tíficas que resultem em uma reabilitação mais rápida e eficiente.
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