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PREVALÊNCIA DA DOR: MITOS, MEDOS E DESACERTOS RELACIONADOS
AO USO DE ANALGÉSICOS OPIÁCEOS

THE DOMINANCE OF PAIN: MYTHS, FEARS, AND MISCONCEPTIONS RELATED TO THE USE OF
OPIUM-BASED PAINKILLERS

PREVALENCIA DEL DOLOR: MITOS, MIEDOS Y DESACIERTOS RELACIONADOS A LA

UTILIZACIÓN DE ANALGÉSICOS OPIÁCEOS

Anna Geny Batalha Kipel1

1Enfermeira. Especialista em Psicopedagogia. Mestre em Saúde e Meio Ambiente. Coordenadora Pedagógica e Docente do Curso de
Enfermagem no Centro Federal de Educação Tecnológica CEFET/SC na Gerência de Saúde de Joinville.

RESUMO: A dor é a causa mais freqüente de sofrimento e de incapacidades que impede anualmente
a qualidade de vida de aproximadamente 30% da população mundial. A alta prevalência de dor no
mundo remete-nos a uma revisão de literatura, na tentativa de compreender os fatores que determinam
o alto índice referenciado. Pode-se constatar que fatores sociais, econômicos, culturais, políticos educa-
cionais, entre outros, relacionados ao uso de analgésicos opiáceos, contribuem para o manejo inadequa-
do da dor. Apesar de tantos fatores negativos intervirem  no controle dos processos dolorosos, observa-
se um crescente interesse da comunidade acadêmica em pesquisar e discutir sobre o tema.

PALAVRAS-CHAVE: Dor.
Analgésicos opióides. Morfina.
Transtornos relacionados ao uso
de opióides.

KEY WORDS: Pain.
Analgesics-opioid. Morphine.
Opioid-related disorders.

ABSTRACT: Pain is the most frequent cause of the suffering and the inabilities that limit the quality
of  life of  approximately 30% of  the world’s population yearly. The high predominance of  pain around
the world leads us to a revision of literature in trying to comprehend the factors which determine the
high referenced index. We can establish that social, economic, cultural, and political educational
factors, among others related to the use of opium-based painkillers, contribute to the inappropriate
handling of the pain. Even though many negative factors intervene in the control of painful processes,
an increasing interest in the academic community in researching and discussing the issue has been
observed.

PALABRAS CLAVE:
Dolor. Analgésicos opiáceos.
Morfina.Trastornos relaciona-
dos al uso de opiáceos.

.

RESUMEN: El dolor es la más frecuente causa de sufrimientos y de incapacidades que impiden
anualmente la calidad de vida de aproximadamente 30% de la población mundial. La elevada prevalencia
del dolor en el mundo, nos reporta a una revisión de la literatura, en la tentativa de una mejor
comprensión de los factores determinantes del incremento en las tasas referenciadas. Se pudo consta-
tar que los factores sociales, económicos, culturales, políticos educacionales, entre otros, relacionados
al empleo de analgésicos opiáceos, contribuyen para el manejo inadecuado del dolor. Apesar de tantos
factores negativos que intervienen para el control de los procesos dolorosos, se observa un aumento
de interés por parte de la comunidad científica en investigar y discutir sobre el tema.
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INTRODUÇÃO

A dor é um senhor da humanidade, mais terrível
que a própria morte1

A dor e seu tratamento têm sido algumas das
maiores preocupações sociais desde a antiguidade.
Originária do latim poena ou punição, a dor é citada
nos relatos históricos mais longínquos que trazem evi-
dências em preces e encantamentos. Achados antro-
pológicos na Babilônia, papiros egípcios, escrituras
mecenas e documentos persas sugerem que ela foi, ao
longo dos tempos, objeto de ubíquos esforços no sen-
tido de compreendê-la e controlá-la.

Notadamente, o tema “dor” se tornou um ponto
convergente de estudos em todo o mundo. Sob os cui-
dados da Organização das Nações Unidas (ONU), numa
primeira tentativa de normatizar e melhorar o tratamen-
to, especialistas no alívio da dor do câncer e cuidados
paliativos de vários países deram início aos trabalhos no
ano de 1986. Nesse mesmo ano, o Comitê de Estudos
da Dor da OMS propôs alguns métodos para o alívio
dos processos dolorosos, especialmente os crônicos, tendo
como base um número pequeno de drogas relativamen-
te baratas, entre elas alguns opiáceos.

Os métodos sugeridos pela OMS trouxeram
melhorias no tratamento da dor na década de noven-
ta. Contudo, constata-se, ainda, sua  alta prevalência
em âmbito mundial.

Diante desse quadro, remetemo-nos a uma re-
visão de literatura, na tentativa de compreendermos
os fatores que contribuem para a manutenção dos ín-
dices elevados de dor nos países desenvolvidos, sub-
desenvolvidos e em desenvolvimento.

Para tanto, foram realizadas pesquisas nas bases
de dados Medline e Lilacs, disponíveis na BIREME,
contendo o resumo e as referências dos artigos relaci-
onados ao tema dor, uso de morfina, tratamento com
opiáceos e transtornos relacionados a sua utilização.
Os textos foram selecionados após a leitura dos res-
pectivos resumos, adotando-se o critério de seleção
dos conteúdos que discorriam  sobre a prevalência da
dor, as dificuldades enfrentadas pelos pacientes du-
rante o tratamento, o conhecimento dos profissionais
da saúde a respeito do uso de opiáceos e, finalmente,
a legislação nacional e internacional que regulamenta a
comercialização de medicamentos controlados .

Os pedidos dos artigos foram enviados à
BIREME e ao Comut (órgão de solicitação do materi-
al).

CONTEXTUALIZAÇÃO

A dor é a causa mais freqüente de sofrimento e
de incapacidades que impede anualmente a qualidade
de vida de milhões de pessoas em todo o mundo.
Estatísticas epidemiológicas sugerem que 25 a 30% da
população dos Estados Unidos e de outros países in-
dustrializados sofrem de dor crônica todos os anos2.

A respeito de novos instrumentos para avaliar e
tratar a dor aguda e mais especificamente a crônica
são freqüentemente pouco compreendidas e inade-
quadamente tratadas2-7. Até a década de oitenta, era
pouco conhecida a prevalência, a severidade e o im-
pacto da dor sobre os pacientes oncológicos6. Uma
década mais tarde, desconhecia-se o número de paci-
entes em tratamento antineoplásico, situação que im-
possibilitou de ser estimada a prevalência da dor ma-
ligna no mundo. Entretanto, existe aproximadamente
3,5 milhões de pessoas com dor no mundo, receben-
do ou não tratamento apropriado4. Entre os pacien-
tes oncológicos, 70% apresentaram a dor como o prin-
cipal sintoma do câncer; 50%, entre adultos e crianças
em terapia antineoplásica, apresentaram dor; 50% a
56% deles sofreram dor moderada a severa4; e 30%
definiram-na como severa ou incontrolada4.

Para alguns autores, esse índice se apresentou
mais elevado na década de noventa8. Acredita-se que
aproximadamente 70% dos pacientes oncológicos
sofreram dor incontrolada. Estima-se que a prevalência
da dor cresce com o avanço da doença4,9. Aproxima-
damente 15% dos pacientes com câncer em estágios
iniciais da doença apresentaram dor; um terço dos
adultos e crianças com metástases relataram dor numa
intensidade que interferiu nas atividades diárias10. Cer-
ca de 25% de todos os pacientes oncológicos vão a
óbito sem obter alívio para a dor severa9-10.

A incidência de dor crônica também merece
atenção em faixa etária mais elevada. A Sociedade
Americana de Geriatria estima que cerca de 25% a
50% dos idosos referem dor. Entre os residentes em
asilos, a incidência de dores significativas não tratadas
adequadamente ocorre em 40% a 80%. Entre os ido-
sos portadores de câncer, internados em casas de saú-
de, 40% deles queixam-se diariamente de dor e cerca
de 25% não recebem analgésico algum11.

Embora esforços sejam realizados para melho-
rar o tratamento da dor, o “The Study to Understand
Prognosis and Preferences for Outcomes and Risks of Treatments”
demonstrou numa pesquisa com 9.105 adultos hospi-
talizados com doenças graves, que 50% dos que fa-
leceram nos hospitais sofreram dor moderada a seve-
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ra pelo menos a metade do tempo da hospitalização12.
Observa-se que o problema relacionado à dor

crônica e ao manejo adequado dela tem sido objeto
mais intenso de pesquisas nas últimas décadas.

Estudo realizado nos Estados Unidos, em 19735,
com médicos americanos e 37 pacientes hospitaliza-
dos (submetidos a analgésicos opiáceos), sugere que
ocorreu um significativo déficit de tratamento com
opiáceos. Nesse mesmo estudo, um questionário dis-
tribuído para 102 médicos mostrou uma considerável
desinformação sobre a meperidina5. Muitos médicos
subestimaram a eficácia da dose e superestimaram a
duração da ação por exacerbarem os perigos de de-
pendência dos pacientes em tratamento com essa
medicação (comportamento que pode demonstrar os
mitos relacionados ao uso de opióides). Os médicos
que demonstraram maior receio ao vício dos pacien-
tes tratados com “narcóticos” analgésicos prescrevi-
am doses menores da droga, mesmo para os pacien-
tes terminais, portadores de doenças malignas5.

O receio para com o uso de opiáceos parece
persistir ao longo das últimas décadas. Estudos reali-
zados na França13 afirmam que 76% de médicos (em
geral) e 50% de médicos oncologistas relatam sentir
relutância em prescrever morfina para a dor de ori-
gem oncológica. Esses estudos confirmam a existên-
cia de barreiras comportamentais e uma deficiência
de conhecimento específico também relatadas em
outros países e que impedem o tratamento da dor13.

Recentemente, questionários aplicados a médi-
cos e enfermeiros envolvidos em cuidados paliativos
na Bélgica mostraram um baixo conhecimento sobre
o uso adequado da morfina em pacientes terminais,
apesar de esforços contínuos para melhorar a assis-
tência14. A pesquisa revela também que as universida-
des belgas não incluem em seus currículos um curso
separado sobre cuidados paliativos e controle essenci-
al da dor14. Esse fato torna difícil atingir uma boa prá-
tica clínica e assistencial no manejo da dor e reflete o
consumo reduzido de morfina na Bélgica comparado
a outros países desenvolvidos. Em 1995 a Bélgica con-
sumiu 84 kg de morfina, aproximadamente 8,53 mg
per capita, enquanto os Estados Unidos consumiram,
neste mesmo ano, 5.780 kg, cerca de 23,01 mg per
capita14. Em 1996 os Estados Unidos consumiram
3.500 kg de morfina, aproximadamente 13,79 mg per
capita. Curiosamente, a literatura apresenta uma dife-
rença acentuada no consumo americano de 1995 para
199615.

Na Austrália, o consumo de morfina oral no

manejo das dores crônicas não malignas sofreu um
aumento significativo entre 1986 e 1995. Pesquisa de-
senvolvida na Austrália16, em 1997, aborda o uso de
opiáceos na dor crônica não maligna entre 1984 a 1995
e demonstra que o uso de morfina oral aumentou de
117 kg (aproximadamente 7,44 mg per capita em 1986)
para 578 kg (aproximadamente 33,33 mg per capita
em 1995) enquanto o uso de todos os outros opiáceos
combinados cresceu de 93 para 149 kg no período.
Observou-se um dramático aumento nas prescrições
de analgésicos opiáceos para dor não maligna naquele
país.

No Brasil, existem poucos estudos sobre o uso
de opiáceos no tratamento da dor. Os realizados no
Hospital das Clínicas de Porto Alegre7 verificaram o
perfil de 1.107 prescrições médicas de 445 pacientes
hospitalizados naquela instituição. Os resultados obti-
dos revelaram que apenas 6,5% das prescrições eram
adequadas, evidenciando-se que não houve um mane-
jo adequado da dor aguda ou crônica. Recentemente,
pesquisadores17 avaliaram o uso de analgésicos
opiáceos (morfina vo e iv, meperidina e codeína) entre
1994 e 1998 na cidade de Joinville–SC. O estudo apon-
ta que houve um aumento no uso médico dos analgé-
sicos citados. Contudo, a quantidade utilizada não é
apropriada, se comparada com países desenvolvidos.
Observaram, também, que durante os cinco anos não
ocorreu a diminuição esperada no uso de meperidina,
concomitante ao aumento no uso de morfina. Este
fato sugere a necessidade de melhora na prescrição
médica na comunidade estudada. Alguns aspectos só-
cio-econômicos culturais e legais são apresentados por
diversos autores como fatores que impedem o mane-
jo adequado da dor no mundo.

Apesar do amplo conhecimento sobre os as-
pectos do alívio da dor e do acesso aos opiáceos para
tratá-la, o manejo inadequado da dor permanece. Es-
tudo realizado nos Estados Unidos18 avalia as razões
que levam ao manejo inadequado da dor classifican-
do-as em três categorias.

Primeiramente, as barreiras sociais, que propor-
cionam um controle inadequado da dor (alguns pro-
fissionais classificam os pacientes que solicitam o con-
trole da dor como “atípicos” ou potencialmente con-
sumidores ilícitos)18.

O segundo componente18-9, seria a deficiência
de conhecimentos dos profissionais da saúde sobre o
tratamento das síndromes dolorosas. Os autores do
trabalho científico relacionam o medo que os profis-
sionais da saúde têm de induzir pacientes à dependên-
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cia química do analgésico, se os opiáceos mais poten-
tes se mantiverem facilmente disponibilizados para fins
terapêuticos18-20. Por último, o sistema legal que consti-
tui uma barreira para o uso de opiáceos porque o
sistema não distingue o uso legal do ilícito dessas subs-
tâncias18. A seguir, os três fatores serão abordados mais
detalhadamente.

A primeira barreira para a utilização racional de
analgésicos opiáceos está relacionada ao bloqueio so-
cial, que se apresenta quando o uso terapêutico está
vinculado à imagem negativa sobre o uso dos analgé-
sicos opiáceos: o consumo ilegal18.

O segundo fator está relacionado à insuficiência
de conhecimentos dos profissionais a respeito dos
opiáceos e aos princípios atualmente aceitos sobre a
prática no manejo da dor4, 18, 21-3. Alguns profissionais
não reconhecem a necessidade de individualizar o tra-
tamento de acordo com a síndrome específica da dor,
do perfil do paciente, do analgésico apropriado, da
dose ou da via de administração apropriadas. Ocorre,
também, o desconhecimento sobre dependência físi-
ca, química ou tolerância, freqüentemente reconheci-
das como sinônimas e, portanto, não claramente dis-
tintas uma da outra23-4.

 Convém lembrar que experiências com grande
número de pacientes em tratamento com opiáceo para
dor de doença maligna demonstraram que o risco de
o paciente desenvolver dependência psicológica da
droga é mínimo. O que pode ocorrer é a tolerância ao
medicamento, termo utilizado para descrever a redu-
ção dos efeitos da droga como conseqüência de sua
primeira administração, ou a dependência física que
pode ser precipitada pela retirada abrupta do medica-
mento. A tolerância ou a dependência física não são,
usualmente, fatores limitantes para o uso prolongado
de opiáceos21.

O medo de profissionais médicos dos opiáceos
induzirem à depressão respiratória é freqüentemente
citado como um fator restritivo ao seu uso no trata-
mento da dor25. Atualmente, especialistas em dor acre-
ditam que a depressão respiratória (bradipnéia)
induzida pelos opiáceos tende a ser um fenômeno de
curta duração. Circunstancialmente, na dor crônica se-
vera e conseqüentemente no tratamento prolongado
com opiáceos, a bradpinéia é antagonizada pela dor.
Freqüentemente, a dor é o melhor analéptico e pre-
ventivo da depressão respiratória25.

Comenta-se ainda, a inexistência de disciplinas
que abordem sistematicamente o manejo da dor em
cursos médicos, de enfermagem e em outros na área

da saúde4. O baixo conhecimento sobre o uso de
opiáceos, e o manejo apropriado da dor estão relaci-
onados ao baixo consumo nacional de morfina em
países desenvolvidos como Bélgica, França, Espanha,
e Alemanha14.

A terceira categoria18-23, encontra-se na influên-
cia das leis federais, freqüentemente vagas e ambíguas.
Médicos se mostram receosos sobre a legitimidade
do uso de opiáceos ao prescreverem doses “maio-
res” que as normais, resultando no tratamento
insatisfatório da dor18-23. Ocorre, também o desinte-
resse e a desinformação dos governantes em tornar
disponível os analgésicos opiáceos para o alívio da
dor4,26. A disponibilidade de opiáceos não está associ-
ada com o aumento de tráfico ilegal ou seu uso com a
finalidade recreativa21. Estudos realizados nos Esta-
dos Unidos colaboram com essa afirmação15. Médi-
co americano pesquisou sobre o medo do uso abusivo
de opiáceos e avaliou as tendências no abuso e no uso
médico (incluindo a morfina e meperidina). Foram
observados um aumento no uso médico de 59% de
morfina e uma redução do consumo de meperidina
de 35% naquele país no período de 1990 a 1996. O
estudo sugere, também, que o aumento no uso de
opiáceos para o tratamento da dor não parece contri-
buir para com o aumento do abuso destes analgésicos
para a saúde.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Apesar de tantos fatores negativos intervirem
sobre o uso de opiáceos no tratamento da dor, ob-
serva-se um interesse crescente da comunidade aca-
dêmica em pesquisar e discutir o manejo adequado da
dor e os fatores que contribuem para a alta prevalência
dos processos dolorosos, especialmente nos países
subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. Observa-
se, também, que na década de noventa intensificaram
os estudos, concomitantemente ao aumento do con-
sumo de opióides para fins medicinais.

Entretanto, o controle da dor com opiáceos
(mais especificamente a crônica) traz implicações mais
abrangentes, que envolvem fatores sociais, econômi-
cos, legais, educacionais, éticos, políticos entre outros,
e que contribuem para que muitos processos doloro-
sos sejam tratados inadequadamente, corroborando
com a prevalência da dor.

O primeiro fator está relacionado ao bloqueio
social, que se apresenta quando o uso terapêutico vin-
cula-se ao consumo ilegal. O segundo fator está rela-
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cionado à insuficiência de conhecimento dos profissi-
onais a respeito dos opiáceos e sobre a prática no
manejo da dor. O terceiro fator encontra-se nas leis
federais, freqüentemente vagas e ambíguas, determi-
nando o receio da classe médica sobre a legitimidade
do uso de opióides.

Sob a ótica social e econômica, o controle da
dor conduz a um processo reflexivo sobre as possí-
veis dificuldades encontradas pela população de vári-
os países ao acesso ambulatorial dos analgésicos con-
trolados pelo governo. Embora o custo dos medica-
mentos orais seja relativamente barato e inferior aos
preços dos injetáveis8,27, os opiáceos não são subsidia-
dos por muitos governos, incluindo o governo brasi-
leiro, ao contrário de outros medicamentos destina-
dos ao controle de doenças crônicas. A Constituição
Brasileira de 1998 trouxe direitos e garantias sociais ao
cidadão com respeito à seguridade social, com desta-
que para a saúde e à Previdência Social28. Tais ações
também estão em conformidade com preceitos éti-
cos da assistência ao considerar-se que todos os paci-
entes em sofrimento físico têm o direito de viver dig-
namente. Entretanto, é possível que pacientes em dor
crônica no Brasil encontrem dificuldades em exercer
esse direito.

Observou-se que em algumas cidades do país,
em distintos momentos, houve uma preocupação de
especialistas de controlar a dor com a distribuição de
morfina pela Secretaria Municipal26. Contudo, as polí-
ticas de saúde no Brasil não despertaram para a neces-
sidade de assistir os portadores de processos doloro-
sos crônicos fora das entidades hospitalares.

Não é observada, também, a existência de cur-
sos de especialização ou disciplinas curriculares no Brasil
e em âmbito mundial que abordem pormenoriza-
damente esse tema, sob o prisma da interdisciplinari-
dade. Como conseqüência, os cursos de graduação e
o Programa de Saúde da Família, no Brasil, não pre-
param os profissionais para assistirem o doente, con-
siderando a importância do levantamento histórico da
dor, sua avaliação e seu tratamento, segundo as orien-
tações da OMS e da literatura especializada.

Finalmente, fatores culturais e espirituais, acres-
cidos aos anteriormente citados, que envolvem a
prevalência da dor e o uso de opiáceos, podem ser
uma rica fonte temática, propulsora de novas discus-
sões e ações com o objetivo de proporcionar à popu-
lação viver com melhor qualidade de vida, sem o in-
fortúnio da dor.

REFERÊNCIAS

1 Cailliet R. Dor mecanismos e tratamento. Porto Alegre: Artes
Médicas Sul; 1999.

2 Bonica JJ. The management of  pain. 2ª ed. Pennsylvania:
Lea & Febiger; 1990.

3 Garcia J, Altman R. Chronic pain states: pathophysiology
and medical therapy. Semin Arthritis  Rheum 1997 Aug;
27(1):1-16.

4 Martelete  M. Alívio da dor no câncer. São Paulo: Atheneu;
1992.

5 Marks R, Sachar EJ. Undertreatment of  medical inpatients
with narcotic analgesics. Ann  Intern Med 1973 Feb; 78
(2):7-10.

6 Cleeland CS. The impact of pain on the patient with cancer.
Cancer 1984; 54(11):2635-41.

7 Daudt AW. Opióides no manejo da dor - uso correto ou
subestimado? Dados de um Hospital Universitário. Méd
Brasil 1998; 44(2):106-10.

8 Ferrell  BR, Griffith H. Cost issues related to pain
management: report from the cancer pain panel of the agency
for health care policy and research. J Pain  Symptom Manage
1994 May; 9(4):221-34.

9 Daut Rl, Cleeland CS. The prevalence and severity of pain in
cancer. Cancer 1982 Nov; 50: 1913- 8.

10 Foley KM. The treatment of cancer pain. N Engl J Med
1985 Jul; 313(2):90-3.

11  Lamberg L. Novas diretrizes para o manuseio da dor crônica
dos pacientes idosos. JAMA 1998 Out; 2(9):1315- 6.

12  Support A. A controlled trial to improve care for seriously
III hospitalized patients. JAMA 1995; 274(20):30- 5.

13  Larue F. Oncologists and primary care physicians. Attitudes
toward pain control and morphine prescribing in France.
Cancer 1995 Dec; 76(11):2375- 82.

14 Devulder J. Persisting misconceptions of  belgian physicians
and nurses about cancer pain treatment. Acta Clin Bélg
1999; 54(6):46-50.

15  Joranson DE. Tendências do uso médico e do uso abusivo
de analgésicos opiáceos. JAMA Brasil 2000 Jun; 4(5):3152- 8.

16 Bell  JR. Australian trends in opioid prescribing for chronic
non-cancer pain, 1986-1996. Med J Anesthesiol 1997 Jul;
167:26- 9.

17  Campos ES, Kipel AGB. Alterações no uso de analgésicos
opióides em Joinville – Brasil de 1994 a 1998. Am Soc Clin
Oncol 2001 May; 1(4):12-5.

18 Hill Jr, Stratton C. The barriers to adequate pain
management with opioid analgesics. Semin Oncol 1993
Apr; 20(2):70-1.



Texto Contexto Enferm  2004 Abr-Jun; 13(2):303-8.

- 308 - Kipel AGB

19 Beaver WT. Management of  cancer pain with parenteral
medication. JAMA 1980 Dec;  244(23):2653-7.

20 Pimenta CAM. Opiáceo intratecal na dor crônica não
neoplásica. Arq Neuropsiquiatr 1998; 56(3-A):398-405.

21 Foley KM. Advances in clinical cancer pain: clinical
management. from the Department of  Neurology,
Memorial Sloan-Ketterin Câncer Center and Cornell
University Memorial College. New York, Ny 1999 Apr; 56
(4).View Related Documents.[online] [cited 1999  May 4].
Available from: URL: http://archneur.ama-assn.org/
issues/v56n4/ full/nr8287. html#a1.

22 Lebovits A. Pain knowledge and attitudes of healthcare
providers: practice characteristic differences. Clin Pain 1997;
13(3):237-43.

23 Joranson DE, Gilsson AM. Regulatory barriers to pain
management. Semin Oncol Nurs 1998 May; 14(2):158-63.

24 Angell M. The quality of  mercy. N Engl J Med  1982 Jan;
306(2):98-9.

25 Camargo AF. Dor diagnóstico e tratamento. São Paulo:
Roca; 2001.

26 Castro AB. Tratamento da dor no Brasil. Evolução histórica.
Curitiba: Maio; 1999.

27 Bruera E. Evaluation of a spring-loaded syringe driver for
the subcutaneous administration of narcotics. J Pain
Symptom Manage 1991; 6:115- 8.

28 Brasil. Constituição (1988). Constituição da Republica
Federativa do Brasil: promulgada  em 5 de outubro de
1988. Artigo 196. 20ª ed. São Paulo: Saraiva;  1998.


