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EDITORIAL

Should we retire statistical significance?
Devemos aposentar a significância estatística?
DOI 10.5935/2595-0118.20190037

Prezado editor,
Em publicação no periódico Nature1, repercutiu o artigo intitulado “Retire Statistical Significance”, que traz uma reflexão crítica a respeito do dogmatismo estatístico, suscitando uma análise sobre os dois lados da mesma moeda. De um lado, o valor da reflexão trazida
pelos autores. Do outro lado, as consequências não intencionais da aposentadoria do conceito de significância estatística. O primeiro
ponto de vista relaciona-se com o viés da superestimativa do valor; o segundo ponto guarda relação com o viés do positivismo.
O conceito de significância estatística é dicotômico, isto é, categoriza a análise em “positiva” ou “negativa”. Categorizar agrega utilidade
pragmática, porém toda categorização é um reducionismo arbitrário. Ao categorizar por questões pragmáticas, deveríamos entender
categorias como algo de menor valor do que a visão do todo. O paradoxo da categorização ocorre quando passamos a valorizar mais a
informação por esta ser categórica do que uma informação contínua2-4. A informação contínua aceita os tons de cinza, o intermediário,
a dúvida, enquanto a categórica atribui um tom (pseudo) definitivo à afirmação.
Estatística é o exercício de reconhecer a incerteza, a dúvida, o acaso. A definição de significância estatística foi originalmente criada
para dificultar afirmações decorrentes do acaso. O intervalo de confiança foi criado para descrever a imprecisão de nossas afirmações.
Estatística é o exercício de integridade e humildade do cientista.
No entanto, o paradoxo da categorização fomenta um certo dogmatismo. Primeiro, os autores do artigo supracitado da Nature
apontam a supervalorização de resultados negativos. Estudo negativo não é o que comprova inexistência, o que seria impossível; simplesmente, é um estudo que não comprovou existência. Portanto, a rigor, “ausência de evidência não é evidência de ausência”, como
afirmou Carl Sagan. Isto é, “o estudo comprovou que não existe diferença” não constitui a melhor forma de descrever, sendo preferível
pontuar “o estudo não comprovou diferença”.
Não se deve confundir tal colocação com a ideia de que um estudo negativo não quer dizer nada. Ele tem valor e tem impacto. O
impacto de um estudo negativo (p>0,05) encontra-se na redução da probabilidade de o fenômeno existir. Na medida em que bons
estudos não conseguiram comprovar, a probabilidade do fenômeno cai progressivamente até o ponto em que se torna tão baixa que
invalida o sentido de continuar tentando provar, tornando a hipótese nula o caminho de pensamento mais provável.
Um estudo negativo não é necessariamente contraditório em relação a um estudo positivo. Eventualmente, o resultado dos dois pode
ser o mesmo, quando um não conseguiu rejeitar a hipótese nula, e outro estudo conseguiu rejeitar. Um não conseguiu ver e outro
conseguiu ver. Na verdade, na maioria das vezes, apenas um dos dois estudos está correto.
Por fim, o paradoxo da categorização faz com que acreditemos em qualquer significância estatística, embora a maioria seja falso positivo (Ioannidis). Valor de p<0,05 não é comprovação irrefutável. Estudos subdimensionados, multiplicidade de análises secundárias,
vieses, podem fabricar falsa significância estatística.
Na verdade, o valor preditivo (negativo ou positivo) de estudos não reside apenas na significância estatística. Depende da qualidade do
estudo e da análise, do ecossistema científico e da probabilidade pré-teste da ideia.
Portanto, os autores do artigo da Nature estão corretos em criticar a visão determinística da significância estatística.
MAS, PAIRA O QUESTIONAMENTO: SERÁ QUE DEVEMOS MESMO APOSENTAR A SIGNIFICÂNCIA ESTATÍSTICA?
Tal feito significaria aposentar um advento que historicamente foi responsável por uma grande evolução de integridade científica. Todavia, tudo que é bom tende a ser “sequestrado”. Artistas da falsa positivação de estudos “sequestraram” o advento do valor de p (feito
para dificultar o erro tipo I) para provar coisas falsas.
Se por um lado a aposentadoria da significância estatística evitaria o paradoxo da categorização, por outro lado abriria espaço para o
viés da positividade, nosso tropismo por criar ou absorver informações positivas.
A crítica à significância estatística, neste e em outros artigos de visibilidade5-7, não traz uma alternativa melhor. Por exemplo, o próprio
autor do trabalho da Nature reconhece que outras abordagens estatísticas mais recentes (bayesiana, por exemplo) não abandonam o
paradigma da categorização. Inclusive, em certas passagens, os autores mencionam que não propõem um total abandono da noção
de significância estatística. Talvez o título que traduza o verdadeiro teor do artigo deveria conter uma interrogação: “Retire Statistical
Significance”?
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Atualmente, discute-se muito mais sobre integridade científica
do que há duas décadas. Entretanto, ao abordar esse assunto com
mais ênfase do que no passado, surge a impressão de que este é
um problema pior nos dias de hoje. Não é o caso. Experimentamos clara evolução de integridade científica: conceitos de multiplicidade são mais discutidos hoje do que no passado, ensaios
clínicos têm obrigatoriamente seus desenhos publicados a priori,
normas CONSORT de publicação são exigidas por revistas, fala-se muito mais em transparência científica, open science, slow
science. Estamos evoluindo. E o primeiro passo da integridade foi
a criação da noção de significância estatística na primeira metade
do século passado, por Ronald Fisher8.
Um estudo publicado na PLoS One (Bob Kaplan)9 analisou, durante um longo período de anos, os resultados de ensaios clínicos
financiados pelo National Institutes of Health (NIH). Antes do
ano 2000, quando não havia a necessidade de publicar previamente o protocolo, a frequência de estudos positivos era de 57%,
caindo para apenas 7% de estudos positivos após a regra de publicação a priori. Antes, os autores positivavam seus estudos por
análises múltiplas a posteriori. Hoje, isso tem se tornado menos
frequente pela obrigatoriedade de publicação a priori.
A impressão que paira é que se tornou elegante criticar o valor
de p, o que parece traição a um advento de grande importância
histórica e que, até então, não encontrou um substituto melhor.
Não é culpa de o p ter sido “sequestrado” por pesquisadores mal-intencionados. É culpa dos pesquisadores.
Portanto, propomos manter o valor de p e adotar as seguintes
medidas:
• Descrever o valor de p apenas quando o estudo tiver uma dimensão adequada para o teste de hipótese. Do contrário, este
ganharia um caráter mais descritivo, sem utilizar associações para
testes de conceitos. Isso evitaria falso positivos decorrentes de “estudos pequenos”, a maioria dos artigos publicados. Para exemplificar, a mediana do poder estatístico de estudos em biomedicina
é 20%;
• Não descrever o valor de p em análises de desfechos secundários;
• Em análises de subgrupo (exploratórias), utilizar apenas o P da
interação (mais conservador e difícil de dar significativo), evitando o valor de p obtido pela comparação dentro de um subgrupo
(estudos pequenos);
• Incluir no CONSORT a obrigatoriedade de os autores explicitarem no título de subestudos que aquela é uma análise exploratória e secundária de um estudo previamente publicado;
• Abandonar o termo “significância estatística”, substituindo-o
por “veracidade estatística”. Estatística é utilizada para diferenciar associações causais verdadeiras de pseudocausalidades mediadas pelo acaso. Portanto, um valor de p<0,05 conota veracidade.
Se a associação é significante (relevante), depende da descrição
da diferença numérica ou das medidas de associação de desfechos
categóricos. Destarte, utilizar “veracidade estatística” evita a confusão entre significância estatística e significância clínica.
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Finalmente, propomos o advento do “índice de integridade do
pesquisador”.
Esse índice será calculado pela razão entre: número de estudos
negativos/número de estudos positivos. Um índice de integridade < 1 indica um pesquisador de integridade questionável. Esse
índice se baseia na premissa de que a probabilidade de uma boa
hipótese ser verdadeira é menor que 50%. Portanto, deveria haver mais estudos negativos do que estudos positivos. Isto não
ocorre devidos às técnicas de positivação de estudos (pequenos
trabalhos, multiplicidades, vieses, spin de conclusões) e pelo viés
de publicação, que esconde os estudos negativos. Um autor íntegro seria aquele que não utiliza essas práticas, portanto teria
vários estudos negativos e poucos positivos, resultando em índice
de integridade bem superior a 1.
O artigo da Nature se faz útil para promover a reflexão sobre prós
e contras da significância estatística. Não obstante, não chega
a propor sua aposentadoria. Tal feito seria análogo a aposentar
uma pessoa ainda muito produtiva. Em contrapartida, que a significância estatística continue atuante e evoluindo progressivamente na forma de utilização.
Que aprendamos a valorizar também um p>0,05. Afinal, a imprevisibilidade da vida é representada por esta simbologia, boa
parte do destino das pessoas é mediado pelo acaso.
Ou nada é por acaso?
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ABSTRACT

RESUMO

BACKGROUND AND OBJECTIVES: In Brazil, there is a
high prevalence of pain in people above the age of 60, and although pain is not related as a direct factor of dependence and
death, it interferes in several aspects of life with functional limitations. This study aimed to evaluate the vulnerability of the
elderly and its relation to the presence of pain.
METHODS: A survey with individuals over 60 years using the
Vulnerable Elders Survey questionnaire for vulnerability analysis
and the Pain-Related Disability Index to analyze the interference
of pain in daily activities. The data were analyzed using the Student’s t-test, Chi-square test, and Pearson’s correlation.
RESULTS: The study had 176 participants, mean age 68.3±6.8
years, 111 women (63.1%), and 65.9% rated their health as
good. Forty-eight elderly (27.3%) were considered vulnerable,
mainly women and patients with hypertension and diabetes.
The most limiting daily living activities were bending, kneeling or squatting. The highest scoring domains for limitation
due to pain were related to family and household activities, and
work-related activities. The domains with lower scores were related to incapacity for sexual life and personal care. The older had
lower scores on the pain scale, and the hypertensive had higher
scores, as did women. There was an association between pain and
vulnerability (p=0.00).
CONCLUSION: Pain impacts the life of the elderly, causing
suffering and disability for activities of daily living, besides increasing vulnerability.
Keywords: Elderly, Health vulnerability, Pain.

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: No Brasil observa-se alta
prevalência de dor em indivíduos acima de 60 anos, e embora
a dor não apareça como fator direto de dependência e morte,
causa interferência em diversos aspectos da vida e relaciona-se
com limitações funcionais. O objetivo deste estudo foi avaliar
a vulnerabilidade de idosos e relacionar com a presença de dor.
MÉTODOS: Pesquisa com indivíduos acima de 60 anos, utilizando o questionário Vulnerable Elders Survey para a análise da
vulnerabilidade e o Índice de Incapacidade relacionado com a
dor para a análise da interferência da dor nas atividades de vida.
A análise dos dados foi através dos testes t de Student, Qui-quadrado e Correlação de Pearson.
RESULTADOS: Participaram do estudo 176 indivíduos, média
de idade 68,3±6,8 anos, 111 mulheres (63,1%), e 65,9% avaliaram sua saúde como boa. Quarenta e oito idosos (27,3%) foram
considerados vulneráveis, principalmente mulheres e portadores
de hipertensão e diabetes. As atividades de vida diária com maior
limitação foram curvar-se, ajoelhar-se ou agachar. Os domínios de
maior pontuação para limitação devido à dor foram relacionados à
família e atividades domésticas, e atividades relacionadas ao trabalho. Os domínios com menores pontuações foram relacionados à
incapacidade para vida sexual e cuidados pessoais. Os mais velhos
tiveram menor pontuação na escala de dor e os hipertensos tiveram pontuação maior, assim como as mulheres. Houve associação
entre presença de dor e vulnerabilidade (p=0,00).
CONCLUSÃO: A dor impacta a vida dos idosos, causando sofrimento e incapacidade para as atividades da vida diária, além de
aumentar a vulnerabilidade.
Descritores: Dor, Idoso, Vulnerabilidade em saúde.
INTRODUÇÃO

Leticia Masson - https://orcid.org/0000-0001-9205-9816;
Fabiana Meneghetti Dallacosta - https://orcid.org/0000-0003-3515-9225.
1. Universidade do Oeste de Santa Catarina, Curso de Enfermagem, Bolsista do Programa
UNIEDU, Joaçaba, SC, Brasil.
2. Universidade do Oeste de Santa Catarina, Docente do Programa de Mestrado em Biociências e Saúde, Joaçaba, SC, Brasil.
Apresentado em 21 de março de 2019.
Aceito para publicação em 11 de junho de 2019.
Conflito de interesses: não há – Fontes de fomento: não há.
Endereço para correspondência:
Avenida Getúlio Vargas, 2125
89600-000 Joaçaba, SC, Brasil.
E-mail: fabiana.dallacosta@unoesc.edu.br
© Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor

No Brasil observa-se alta prevalência de dor em indivíduos acima de
60 anos, e embora a dor não apareça como fator direto de dependência e morte, causa interferência em diversos aspectos da vida e
relaciona-se com limitações funcionais1.
A vulnerabilidade eleva a suscetibilidade ao adoecimento e causa
impactos na vida do idoso, podendo ser definida como redução da
capacidade de autodeterminação, com déficit de poder, inteligência, educação, recursos, força ou outros atributos2. Esse tema tem
sido alvo de estudos diversos, mas são poucas pesquisas abordando
a influência da dor na vulnerabilidade do idoso. Sabe-se que a dor
crônica afeta a autonomia do idoso, comprometendo as atividades
de vida diária (AVD) e afetando a qualidade de vida3.
Na presença da dor, o idoso tende a tornar-se mais vulnerável, pois
sofrerá prejuízos para a realização das AVD, assim como restringirá
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a convivência social, aumentando o isolamento e comprometendo
o estado funcional. A dor e as situações crônicas de saúde também
aumentam a chance de complicações como ansiedade, depressão,
abuso de substâncias e isolamento social, que por sua vez, trazem
impacto na qualidade de vida dos idosos4. Identificar a presença e o
impacto da dor em idosos tem sido um desafio, pois a dor é subjetiva e envolve mecanismos físicos, psíquicos e culturais, considerada
pela Associação Internacional de Estudos da Dor (IASP) como uma
experiência desagradável, sensitiva e emocional, associada ou não à
lesão real ou potencial dos tecidos, podendo ser aguda ou crônica
quando dura mais de seis meses ou ultrapassa o período esperado
de recuperação5.
Dessa forma, este estudo objetivou analisar a vulnerabilidade de idosos e relacionar com a presença de dor.
MÉTODOS
Trata-se de um estudo transversal, realizado com indivíduos acima
de 60 anos, residentes no munícipio de Ouro, Santa Catarina. O
município tem 477 hipertensos e 107 diabéticos cadastrados na Estratégia Saúde da Família e no programa Hiperdia. A coleta de dados foi realizada no primeiro semestre de 2018, por meio de visitas
domiciliares e dentro da Unidade de Saúde, através da aplicação dos
questionários pelos pesquisadores. Os critérios de inclusão foram
idade acima de 60 anos, ter cadastro na Unidade de Saúde e residir
em Ouro/SC. Como critérios de exclusão foram pessoas que não
conseguiam se comunicar para responder os questionários ou que
não aceitaram participar do estudo.
Para a realização do cálculo amostral foi considerada uma população total de 584 indivíduos (hipertensos e/ou diabéticos). O nível
de confiança adotado foi de 95%, e erro amostral de 5%. Considerando a população homogênea, o cálculo amostral foi de 174
indivíduos.
Foram utilizados dois instrumentos, um para a análise da vulnerabilidade, Vulnerable Elders Survey (VES13), e um questionário
para a análise da dor (Índice de Incapacidade Relacionada com a
Dor). O VES13 conta com 13 itens que englobam a autopercepção da saúde, presença de limitações físicas e declínio funcional,
classificando os idosos em dois grupos: vulneráveis (VES13≥3) e
não vulneráveis (VES13<3). Esse questionário foi desenvolvido
com o objetivo de identificar os idosos vulneráveis e foi validado no Brasil por Maia et al.6, mostrando-se confiável e de fácil
aplicabilidade.
O Índice de Incapacidade relacionado com a dor, o Pain Disability Index (PDI), é um instrumento que avalia e mensura o grau de
interferência da dor em sete AVD, através de uma escala de Likert
de zero a 10, sendo que no número zero a dor não tem interferência na atividade e no número 10 tem uma interferência total. Esse
instrumento tem sido de vasta utilização devido a sua facilidade de
aplicação e boas propriedades psicométricas e foi validado para o
português por Azevedo et al.7
Aqueles que aceitaram participar responderam os questionários apenas uma vez, após preenchimento do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).
Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética da Universidade do
Oeste de Santa Catarina (UNOESC), com o parecer n. 2.670.513.
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Análise estatística
Os dados foram analisados através dos testes t de Student para a
análise dos dados numéricos e do Qui-quadrado para os dados categóricos. Para a correlação das variáveis quantitativas foi utilizado o
de Pearson. Foi utilizado programa estatístico SPSS.
RESULTADOS
Participaram do estudo 176 indivíduos, com média de idade
68,3±6,8 anos, 65 homens (36,9%), 111 mulheres (63,1%), 167
brancos (94,9%), 170 com filhos (96,6%), 173 (98,3%) com renda
entre um e dois salários mínimos, 123 (69,9%) casados ou vivendo
com companheiro(a), 162 (98,3%) com baixa escolaridade (inferior
a oito anos de estudo). A tabela 1 apresenta as demais características
da população pesquisada.
A autopercepção da saúde, de acordo com o questionário VES13,
mostrou que 65,9% consideram sua saúde “boa”, 15,9% “regular”,
6,8% “ruim”, 6,3% “muito boa” e 5,1% “excelente”. Em relação à
vulnerabilidade, 48 (27,3%) foram considerados vulneráveis e 128
não vulneráveis (72,7%) (Tabela 2).
Na tabela 3 observa-se a análise da vulnerabilidade de acordo com o
questionário VES13. Não houve associação da vulnerabilidade com
o estado civil (p=0,11), nem com a escolaridade (p=0,25).
Em relação à escala de dor, os domínios com maiores pontuações
foram incapacidades para as atividades relacionadas à família e
domésticas, e atividades relacionadas ao trabalho. Os domínios
com menores pontuações foram relacionados à incapacidade
para vida sexual e cuidados pessoais (banhar-se, vestir-se etc.)
(Tabela 4).
Relacionando a escala de dor com a idade, observou-se que houve
correlação fraca e inversa (r=-0,1; p=0,02), de modo que os mais
velhos tiveram menor pontuação na escala de dor. Os hipertensos
tiveram pontuação maior na escala de dor (p=0,05), assim como
aqueles considerados vulneráveis (p=0,00). Não houve diferença na
escala de dor em relação ao sexo (p=0,10).
Na tabela 5 observa-se a análise da pontuação da escala de dor
com sexo, vulnerabilidade e presença de doenças crônicas não
transmissíveis.
Tabela 1. Características sociodemográficas e clínicas dos idosos
residentes em Ouro, SC (n=176)
Características

n (%)

Diabéticos

28 (15,9)

Faz uso de fármacos para diabetes

26 (92,8)

Hipertensos

95 (54)

Faz uso de fármacos para hipertensão

93 (9,8)

Participam do grupo Hiperdia na ESF

15 (8,5)

Tabagistas

12 (6,8)

Ex- tabagistas

30 (17)

Faz uso de álcool

35 (19,9)

Sedentários

55 (31,3)

Praticam exercício físico eventualmente

107 (60,8)

Tem alimentação saudável

127 (72,2)

ESF = Estratégia Saúde da Família.
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Tabela 2. Grau de dificuldade para as atividades instrumentais de vida diária, de acordo com o questionário VES13
Atividades - grau de dificuldade

Nenhuma
n (%)

Pouca
n (%)

Média
n (%)

Muita
n (%)

Incapaz
n (%)

Curvar-se, ajoelhar-se ou agachar-se

66 (37,5)

36 (20,5)

13 (7,4)

42 (23,9)

19 (10,8)

Levantar/carregar objetos com 5kg

117 (66,5)

14 (8)

09 (5,1)

25 (14,2)

11 (6,3)

Elevar/estender braços acima do ombro

101 (57,4)

18 (10,2)

14 (8)

24 (13,6)

19 (10,8)

Escrever/segurar pequenos objetos

167 (94,9)

01 (0,6)

04 (2,3)

04 (2,3)

-

Andar 400 metros

108 (61,4)

26 (14,8)

15 (8,5)

26 (14,8)

01 (0,6)

Realizar tarefas domésticas pesadas

113 (64,2)

23 (13,1)

17 (9,7)

20 (11,4)

03 (1,7)

Tabela 3. Vulnerabilidade de acordo com o VES13
Variáveis

Vulneráveis
n (%)

Não vulneráveis
n (%)

Valor de p*

Sexo
Feminino
Masculino

36 (75)
12 (25)

75 (58,5)
53 (41,4)

<0,05

Idade (anos)
60-79
>80

44 (91,6)
04 (8,4)

118 (92,1)
10 (7,9)

0,56

Hipertensos
Sim
Não

35 (72,9)
13 (27)

60 (46,8)
68 (53,1)

<0,05

Diabéticos
Sim
Não

13 (20,8)
35 (79,2)

15 (11,8)
113 (88,2)

<0,05

* Teste Qui-quadrado.

Tabela 4. Grau de incapacidade para atividades devido à presença de dor
Atividades

Nenhuma
incapacidade

Ligeira incapacidade

Moderada
incapacidade

Grave incapacidade

Incapacidade
total

Familiares/domésticas

73 (41,5%)

10 (5,7%)

37 (21,0%)

28 (15,9%)

28 (15,9%)

Momentos de lazer

132 (75%)

04 (2,3%)

21 (11,9%)

08 (4,5%)

11 (6,3%)

Atividades sociais

132 (75%)

05 (2,8%)

22 (12,5%)

07 (4,0%)

10 (5,7%)

Ocupação

93 (52,8%)

04 (2,3%)

36 (20,5%)

26 (14,8%)

17 (9,7%)

Atividade sexual

176 (100%)

-

-

-

-

Cuidados pessoais

135 (76,7%)

07 (4,0%)

17 (9,7%)

12 (6,8%)

05 (2,8%)

Atividades vitais

135 (76,7%)

09 (5,1%)

14 (8,0%)

10 (5,7%)

08 (4,5%)

Tabela 5. Análise da pontuação da escala de dor com sexo, vulnerabilidade e presença de doenças crônicas não transmissíveis
Variáveis

Pontuação na escala
de dor

Valor de p*

Sexo
Feminino
Masculino

12,7±6,4
11,2±5,1

0,10

Vulneráveis
Sim
Não

17,2±6,1
10,3±4,8

0,00

Diabéticos
Sim
Não

13,0±6,5
12,0±5,9

0,44

Hipertensão
Sim
Não

13,0±6,5
11,2±5,2

0,05

*Teste t de Student.

DISCUSSÃO
Os principais resultados deste estudo mostraram importante associação da incapacidade pela dor com a vulnerabilidade e a presença
de hipertensão. Estudos sugerem que a dor está associada principalmente com o sexo feminino, idade avançada e baixo nível socioeconômico, porém, neste estudo, os mais jovens tiveram maiores
queixas de incapacidade pela dor8.
As atividades relatadas pelos idosos como de maior dificuldade referem-se a curvar-se, ajoelhar-se ou agachar-se e elevar/estender os
braços acima do ombro. Menor dificuldade foi relatada para escrever
ou segurar pequenos objetos. Tais dificuldades não parecem interferir na autopercepção da saúde, pois 65,9% consideraram sua saúde
como boa. Sabe-se que a autopercepção da saúde depende de variáveis sociodemográficas, morbidades e suporte social, assim como
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a capacidade funcional está associada à prática de atividade física,
estado nutricional e o número de doenças crônicas não transmissíveis. Dessa forma, a percepção da saúde é individual e afetada por
diversos fatores9.
A mobilidade prejudicada é um dos eventos que mais interferem na
saúde dos idosos, associada à redução de força e potência muscular, incapacidade e dependência na realização de atividades da vida
diária10. A incapacidade de realizar as atividades diárias limita a autonomia dos idosos, reduz a qualidade de vida e aumenta o risco de
dependência, cuidados e morte prematura11.
Na população pesquisada a maior prevalência foi de não vulneráveis, destacando-se que os vulneráveis foram majoritariamente do
sexo feminino. O envelhecimento, apesar de ser um processo universal, apresenta uma forte relação com o sexo, onde as mulheres
tendem a ter uma expectativa de vida maior que as dos homens,
apresentando características importantes na velhice que as tornam
mais vulneráveis. Embora o sexo feminino possua maior expectativa de vida que o sexo masculino, a proporção de anos vividos com
doença também é maior12.
Quanto às doenças crônicas não transmissíveis, estima-se que 85%
dos idosos apresente pelo menos uma, e elas constituem importante
risco à saúde13. Com o aumento da longevidade da população, a
agregação de vários fatores de risco pode comprometer a qualidade
de vida dos idosos, e quando comorbidades estão presentes, a possibilidade de declínio é maior, visto que a capacidade de compensar
um problema é afetada pela condição de acúmulo de doenças2.
No que se refere à situação conjugal, viúvos têm mais probabilidade
de serem vulneráveis, pois, a morte de um familiar pode ser algo
negativo para a saúde, levando ao isolamento social14, mas isso não
foi observado neste estudo.
Apesar do percentual de idosos que apresentaram dificuldades em
realizar as AVD não ter sido expressivo neste estudo, ratifica-se a
importância de estimular a população idosa à prática de atividades
físicas capazes de promover melhoria da aptidão física. Os exercícios
físicos regulares retardam a degeneração dos músculos, ligamentos,
ossos e articulações, além de proporcionar músculos mais fortes, articulações flexíveis e manter o equilíbrio e a coordenação, permitindo maior mobilidade e independência, e a prática de exercícios ajuda
o idoso a manter-se flexível, ativo e em boa forma12.
Nesta pesquisa observou-se que a dor gerou incapacidade principalmente em assuntos relativos à família, trabalho e atividades domésticas. Sabe-se que a dor é um dos principais fatores que limitam o idoso
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a manter uma vida normal, e causa prejuízo na realização das AVD,
restringe a convivência social e compromete o estado funcional1.
Algumas limitações do estudo incluem o corte transversal, por analisar
um espaço de tempo determinado, e o fato de não ter sido analisado
a presença de dor crônica, mas sim a incapacidade decorrente da dor.
CONCLUSÃO
Neste estudo, a vulnerabilidade apresentou relação com o sexo feminino, presença de hipertensão e diabetes; enquanto a incapacidade
relacionada à presença de dor foi maior nos idosos mais jovens, nos
hipertensos e naqueles considerados vulneráveis.
REFERÊNCIAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.

Barbosa KT, Costa KN, Pontes ML, Fernandes MG. Envelhecimento e vulnerabilidade individual: um panorama dos idosos vinculados à Estratégia Saúde da Família.
Texto Contexto Enferm. 2017;26(2):e2700015.
Bonardi G, Souza VB, Moraes JF. Incapacidade funcional e idosos: em desafio para os
profissionais de saúde. Incapacidade funcional e idosos: um desafio para os profissionais de saúde. Sci Med. 2007;17(3):138-9.
Brito KQ, Menezes TN, Olinda RA. Functional disability: health conditions and physical activity practice in older adults. Rev Bras Enferm. 2016; 69(5):773-80.
Celich KL, Galon C. Dor crônica em idosos e sua influência nas atividades da vida
diária e convivência social. Rev Bras Geriatr Gerontol. 2009;12(3):345-59.
Cunha LL, Mayrink WC. Influência da dor crônica na qualidade de vida em idosos.
Rev Dor. 2011;12(2):120-4.
Maia FO, Duarte YA, Secoli SR, Santos JL, Lebrão ML. Adaptação transcultural do
Vulnerable Elders Survey-13 (VES13): contribuindo para a identificação de idosos
vulneráveis. Rev Esc Enferm USP. 2012;46 (spe):116-22.
Azevedo LF, Pereira AC, Dias C, Agualusa L, Lemos L, Romão J, et al. Tradução,
adaptação cultural e estudo multicêntrico de validação de instrumentos para rastreio e
avaliação do impacto da dor crônica. Dor. 2007;15(4):6-56.
Focchesatto A, Rockett FC, Perry ID. Fatores de risco e proteção para desenvolvimento de doenças crônicas em população idosa rural do Rio Grande do Sul. Rev Bras
Geriatr Gerontol. 2015;18(4):779-95.
Garcia PA, Dias JM, Dias RC, Santos P, Zanta CC. Estudo da relação entre função
muscular, mobilidade funcional e nível de atividade física em idosos comunitários.
Rev Bras Fisioter. 2011;15(1):15-22.
Lima CA, Carvalho JL, Aquino RC. Avaliação de vulnerabilidade do idoso através da
adaptação transcultural do instrumento de identificação do idoso vulnerável VES-12.
Rev Eletr Estácio, Recife. 2017;3(1):1-7.
Nunes MC, Ribeiro RC, Rosado LE, Franceschini SC. Influência das características
sociodemográficas e epidemiológicas na capacidade funcional de idosos residentes em
Ubá, Minas Gerais. Rev Bras Fisioter. 2009;13(5):376-82.
Parke A, Griffiths M, Pattinson J, Keatley D. Age-related physical and psychological vulnerability as pathways to problem gambling in older adults. J Behav Addict. 2018;7(1):137-45.
dos Santos FA, de Souza JB, Antes DL, d´Orsi E. Prevalence of chronic pain and its
association with the sociodemographic situation and physical activity in leisure of
elderly in Florianópolis, Santa Catarina: population-based study. Rev Bras Epidemiol.
2015;18(1):234-47. English, Portuguese.
Vilela DA, Vilela IP, Tamtmatsu-Rocha JC, Tatmatsu DI, Vilela MP, Marque RP. Percepção da saúde e dor em idosos em unidades de saúde. Rev Port Ciências Desporto.
2017;S2.A:54-6.

ARTIGO ORIGINAL

BrJP. São Paulo, 2019 jul-set;2(3):217-24

Pain and sleeping problems in the elderly
Dor e dificuldade para dormir em idosos
Élen dos Santos Alves1, Nathalia Alves de Oliveira1, Mariélli Terassi1, Bruna Moretti Luchesi2, Sofia Cristina Iost Pavarini1, Keika Inouye3
DOI 10.5935/2595-0118.20190039

ABSTRACT

RESUMO

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Brazil is going through
changes in the sociodemographic profile leading to changes in
epidemiological profile and population aging. Considering the
increase of the elderly population with chronic noncommunicable disease, and the identification of chronic pain as a public
health problem and its persistence associated with the worsening
of the quality of sleep, the objective of this study was to identify
the association between self-reported sleeping problems and the
intensity of chronic pain.
METHODS: A quantitative, descriptive, cross-sectional study
conducted with 187 elderly people living in one of the Family Health Unit areas of the municipality and over 60 years old.
A sociodemographic characterization instrument was used with
one guiding question about sleeping problems (self-reported)
and the Multidimensional Pain Evaluation Scale.
RESULTS: Pain was described as moderate and intense, with a
higher prevalence in the lumbar, iliac and knee regions, being
significantly more intense (p=0.028) in the group of elderly people who have sleeping problems.
CONCLUSION: The analyzes allowed to observe an association
between sleeping problems and the intensity of chronic pain.
Keywords: Adaptation disorders, Elderly people, Pain, Sleep.

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: O Brasil apresenta mudanças no perfil sociodemográfico, acarretando mudanças no perfil
epidemiológico e no envelhecimento populacional. Considerando o amento da população idosa com doença crônica não
transmissível, e identificada a dor crônica como um problema de
saúde pública e sua persistência associada à piora da qualidade
do sono, este estudo teve como objetivo identificar a associação
entre dificuldade para dormir autorrelatada e a intensidade da
dor crônica.
MÉTODOS: Realizou-se um estudo quantitativo, descritivo de
corte transversal, composto por 187 idosos com mais de 60 anos,
residentes em uma das áreas de Unidade de Saúde da Família
do município. Foi utilizado um instrumento de caracterização
sociodemográfica com uma pergunta norteadora sobre dificuldade para dormir (autorrelatada) e a Escala Multidimensional de
Avaliação da Dor.
RESULTADOS: A dor foi descrita como moderada e intensa,
com maior prevalência nas regiões lombar, ilíaca e joelhos, sendo
significativamente mais intensa (p=0,028) no grupo de idosos
que tem dificuldade para dormir.
CONCLUSÃO: As análises permitiram observar uma associação
entre dificuldade para dormir e a intensidade da dor crônica.
Descritores: Dor, Idoso, Sono, Transtornos de adaptação.
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Atualmente, o Brasil apresenta mudanças no perfil sociodemográfico em decorrência da diminuição das taxas de natalidade e do aumento da longevidade1. Esse fenômeno que leva ao envelhecimento
populacional alinha-se ao contexto mundial. Em 2012, havia 810
milhões de pessoas com 60 anos ou mais, o que constituía 11,5%
da população global. Estima-se que em 2050 haverá mais idosos que
crianças menores de 15 anos e a projeção é de que o número de
idosos alcance 2 bilhões no mesmo ano, o que representará 22%
da população mundial2. Estas transformações demográficas acarretam importantes mudanças no perfil epidemiológico, constituindo
relevantes alterações nos indicadores de morbimortalidade e saúde.
O envelhecimento populacional vem acompanhado do aumento de
agravos à saúde. No Brasil, o número de idosos que apresentam algum tipo de doença crônica não transmissível (DCNT) cresce exponencialmente e com maior probabilidade de redução da autonomia
e independência dos indivíduos1.
A velhice frequentemente associa-se à alta incidência de doenças crônicas e degenerativas que podem comprometer a independência3.
Muitos quadros são acompanhados por dor, e a dor crônica (DC)
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é o tipo mais frequente de queixa do indivíduo4. A DC vem sendo
associada a processos patológicos e é uma frequente causa de limitações funcionais5.
De acordo com a Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor (SBED),
a dor é um sinal de alerta e proteção para o corpo. No entanto, a DC
perde sua função de alerta e sobrevivência, e ganha outros aspectos
de cunho emocional, físico e social, sendo uma resposta anormal e
não protetora, podendo também ser definida como uma experiência
sensorial e emocional – desagradável e desproporcional, ocasionando desconforto físico e psíquico ao sujeito6. Entende-se que a dor
é crônica se permanecer por um período maior que seis meses e é
considerada uma doença e não um sintoma.
Identificada como um problema crítico de saúde pública, a dor é responsável por elevados custos com a saúde, redução da produtividade
e da qualidade de vida (QV)7. A persistência da dor está fortemente
associada à exacerbação de sintomas e piora da qualidade do sono.
Estudos evidenciam associação entre qualidade do sono e dor8.
O sono é uma função essencial à vida. Atua como reparador das
funções vitais e reguladoras, sendo fundamental para uma boa saúde
mental. É constituído por duas fases, denominadas de sono Non-Rapid Eye Movement (não-REM ou NREM) e sono Rapid Eye Movement (REM). O sono NREM, é caracterizado pela ausência de
movimentos oculares rápidos, divide-se em quatro estágios – I, II,
III e IV, iniciando com o sono superficial, seguido das três fases com
crescente profundidade. Em seguida há retorno a fase superficial até
atingir o sono mais profundo, chamado de REM. A primeira fase
do sono, NREM, é caracterizada por relaxamento muscular, porém
com manutenção de tônus, redução progressiva de movimentos
corporais e respirações regulares. O sono REM é caracterizado pela
presença de movimentos oculares rápidos, pode-se dizer que essa
fase também é caracterizada por um cérebro ativo, em um corpo
paralisado e respirações irregulares, sendo nessa fase a ocorrência de
sonhos. As fases são distintas e se alternam em ciclos, variando de
quatro a seis ciclos em uma noite9,10.
O processo normal do envelhecimento leva a modificações na estrutura do sono em mais da metade da população idosa, provocando
um impacto negativo na QV 11. Com o avançar da idade, os idosos
tendem a dormir menos, com significativa redução da quantidade e
qualidade do sono12,13. Segundo Kreling14, indivíduos com dor aguda
ou crônica podem apresentar alterações no padrão do sono, manifestações de irritabilidade e diminuição da capacidade de concentração.
Os distúrbios do sono ocorrem com maior frequência em idosos,
afetando a qualidade do sono noturno e a necessidade de repouso
durante o dia. A dor, independentemente de sua natureza, quando
não tratada, pode resultar em prejuízos no padrão do sono. No entanto, sua avaliação no idoso pode ser difícil considerando que alterações fisiológicas, psicossociais e cognitivas podem estar presentes15.
O tratamento deve ter como alvo primário as causas, priorizando
a higiene do sono a fim de melhorar a QV do idoso, com ênfase
na capacidade funcional, padrão do sono e até mesmo na socialização do indivíduo. No entanto, o tratamento farmacológico, tem
sido uma prática muito comum que pode trazer alguns riscos como
quedas, sedação diurna, declínio cognitivo e alteração da arquitetura do sono. Assim, há evidências de que o emprego da higiene do
sono seja uma boa opção terapêutica com eficácia documentada na
literatura6,16,17. A presença de dor no idoso constitui um problema
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de relevância no contexto social e de saúde atual, principalmente
quando ela influencia os padrões do sono do idoso.
O objetivo deste estudo foi identificar a associação entre dificuldade
para dormir autorrelatada e a intensidade da DC.
MÉTODOS
Trata-se de uma pesquisa quantitativa, descritiva, de corte transversal. Os dados foram coletados em 16 Unidades de Saúde da Família
(USF) da cidade de São Carlos (SP). O município de porte médio,
tem uma população total de 221.950 habitantes e, destes, 28.868 são
idosos – o equivalente a 13% da população total18. A cobertura das
USF é de 39.768 habitantes nas zonas urbana e rural19. Os critérios de
inclusão dos participantes foram: ter 60 anos de idade ou mais, estar
cadastrado e residir na área de cobertura de uma das USF do município e apresentar DC auto percebida. A coleta de dados foi realizada
por integrantes do Grupo de Pesquisa (GP) do qual os autores fazem
parte. Foi realizado contato com as USF para a identificação dos domicílios com pelo menos dois idosos. De posse de uma lista com todos
os nomes e endereços (n=594), todas as casas foram visitadas pelos
integrantes do referido GP. Foram coletados dados de 351 idosos, pois
alguns potenciais sujeitos se recusaram participar, não foram localizados, mudaram de endereço ou haviam falecido. Todos os participantes
assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).
Com base nos dados populacionais, na proporção de idosos e no
número de indivíduos atendidos pelas USF do município, foi possível estimar o número de idosos atendidos nas USF do município de
São Carlos (5172). Calculou-se que 300 idosos constituiriam uma
amostra com nível de confiança de 95% e margem de erro de 5,0%.
Esse cálculo foi realizado por meio da plataforma Survey Monkey®,
disponível em <https://pt.surveymonkey.com/mp/sample-size-calculator/#>. Dados de 351 idosos foram analisados, destes 187 apresentavam DC. O tamanho da amostra corrobora dados da literatura,
uma vez que 53% dos idosos apresentavam DC20.
Os idosos foram divididos em dois grupos para comparação: Grupo
A – (GA) com dificuldade para dormir (n=104) e Grupo B (GB)
sem dificuldade para dormir (n=83) – a partir da questão norteadora: “O Sr.(a) tem dificuldade para dormir?” com as opções de resposta: “Sim” ou “Não”.
A coleta dos dados referente à variável dependente “dor” foi realizada
por meio da Escala Multidimensional de Avaliação da Dor (EMADOR). Esse instrumento foi validado para uso no Brasil em 2010
e é utilizado para a avaliação e mensuração nas dimensões sensitiva,
afetiva e cognitiva da variável dor. Tem como objetivo avaliar a dor
aguda e crônica mediante análise quantitativa e qualitativa. O instrumento contém questão para avaliação da intensidade, com escores que
variam numa escala de zero a 10 pontos, sendo que quanto maior a
nota referida pelo sujeito, maior é a intensidade da dor. Para a análise
qualitativa, o participante escolhia entre 10 descritores o que melhor
representava sua dor. A escala ainda contempla um diagrama corporal
que permite ao indivíduo sinalizar os locais acometidos pela dor21.
Todas as etapas deste trabalho obedeceram às diretrizes éticas que
regulamentam as pesquisas com seres humanos. A coleta de dados
foi iniciada somente após a aprovação do projeto de pesquisa pelo
Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Federal de São
Carlos, parecer número 711.592 de 2014.
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Análise estatística
Os dados obtidos foram digitados em um banco no programa Statistical Package for Social Sciences (SPSS) for Windows para a realização
de: (a) análises descritivas para caracterizar o perfil sociodemográfico e a dor dos idosos; (b) testes de Qui-quadrado de Pearson e
Mann-Whitney para comparar o perfil sociodemográfico e a dor dos
participantes segundo a dificuldade para dormir. O valor de p para
considerar diferença estatisticamente significativa foi de p≤0,05.
RESULTADOS
A amostra foi composta por 187 idosos que apresentavam DC e
eram cadastrados nas áreas de abrangência da USF. Em relação às
características sociodemográficas, a amostra tinha média de idade
de 68,9±7,07 anos, predominantemente do sexo feminino (n=151;
80,7%) e 88,8% (n=166) viviam com companheiro. Quanto à escolaridade, 109 (58,3%) cursaram o primário e 18,7% (n=35) nunca havia frequentado a escola. No que se refere à religiosidade, 114
(61%) afirmaram ser católicos. Quanto à etnia, a maioria dos idosos
se declarou branco (n=131; 70,1%). Em relação à renda, 58,3%
(n=109) responderam não ser suficiente.

As características sociodemográficas detalhadas dos idosos entrevistados e a análise comparativa entre os grupos divididos segundo a
dificuldade para dormir estão apresentadas nas tabelas 1 e 2.
Ressalta-se que os grupos não se diferenciaram em relação às variáveis demográficas. Esse pareamento garante maior controle da
análise comparativa da variável dependente dor, minimiza vieses e
aumenta a confiabilidade dos resultados em relação ao objetivo geral
da pesquisa.
Sobre a intensidade e descrição da dor houve grande variabilidade de
respostas. As intensidades moderada e intensa foram as mais relatadas em ambos os grupos, com deslocamento de maiores intensidades para o grupo com dificuldade para dormir, ou seja, a proporção
de pessoas com dor moderada era maior no grupo sem dificuldade
para dormir. Por outro lado, a proporção de idosos com dor intensa
era maior no grupo com dificuldade para dormir (χ2=6,508, gl=1,
p=0,011) (Tabela 3).
Sobre os descritores da dor, os mais relatados foram persistentes
(n=138; 73,8%), deprimente (n=104; 55,6%) e desconfortável
(n=173; 92,5%). Todos com diferenças significativas entre os grupos
(p=0,036; p=0,003; p=0,034, respectivamente) (Tabela 3).
Sobre a localização da dor, as regiões foram comuns em ambos os
grupos, sendo a lombar, ilíaca e joelho direito os locais mais referi-

Tabela 1. Distribuição dos idosos segundo as variáveis de caracterização quanto à dificuldade para dormir e análise comparativa entre os grupos. São Carlos, 2014
Variáveis

Sem dificuldade para
dormir (GB)
n

%

Com dificuldade para
dormir (GA)
n

%

Ambos os grupos
n

%

Sexo
Feminino

63

75,9

16

15,4

151

80,7

Masculino

20

24,1

88

84,6

36

19,3

Situação conjugal
Com companheiro

73

88

93

89,4

166

88,8

Solteiro
Separado

5

6

4

3,8

9

4,8

3

3,6

2

1,9

5

Viúvo

2,7

2

2,4

5

4,8

7

3,7

Escolaridade
Nunca foi à escola

13

15,7

22

21,2

35

Análise comparativa
χ2*

gl

Valor de p*

2,254

1

0,133 ns

1,669

3

0,644 ns

6,601

6

0,359 ns

11,187

6

0,083 ns

18,7

Curso alfabetizante

2

2,4

5

4,8

7

3,7

Primário

50

60,2

59

56,7

109

58,3

Ginásio

10

12

5

4,8

15

8

Científico/clássico

5

6

10

9,6

15

8

Curso superior

3

3,6

2

1,9

5

2,7

Pós-graduação

0

0

1

1

1

0,5

Religião
Católico (a)

54

65,1

60

57,7

114

61

Evangélico (a)

21

25,3

30

28,8

51

27,3

Congregação cristã

5

6

3

2,9

8

4,3

Adventista

1

1,2

3

2,9

4

2,1

Espírita

0

0

7

6,5

7

3,7

Umbandista

0

0

1

1

1

0,5

Não possui

2

2,4

0

0

2

1,1
Continua...
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Tabela 1. Distribuição dos idosos segundo as variáveis de caracterização quanto à dificuldade para dormir e análise comparativa entre os grupos. São Carlos, 2014 – continuação
Variáveis

Sem dificuldade para
dormir (GB)
n

Com dificuldade para
dormir (GA)

%

n

Ambos os grupos

%

n

%

Etnia
Branca

58

69,9

73

70,2

131

70,1

Preta

5

6

12

11,5

17

9,1

Mulata

19

22,9

19

18,3

38

20,3

Indígena

1

1,2

0

0

1

0,5

Amarela

0

0

0

0

0

0

Renda suficiente
Não

47

56,6

62

59,6

109

58,3

Sim

35

42,2

42

40,4

77

41,2

NR

1

1,2

0

0

1

0,5

Total

83

100

104

100

187

100

Análise comparativa
χ2*

gl

Valor de p*

3,283

3

0,350 ns

1,359

2

0,507 ns

*Qui-Quadrado; **Significativo; ns=Não significativo.

Tabela 2. Análises descritivas e comparativas das variáveis de caracterização segundo à dificuldade para dormir. São Carlos, 2014
Variáveis

Sem dificuldade
para dormir (GB)

Com dificuldade
para dormir (GA)

Ambos os grupos

Idade (anos)
Média

68,13

69,60

68,95

Mediana

67,00

68,00

97,00

Desvio padrão

7,04

7,06

7,07

Mínimo

60

60

60

Máximo

95

91

95

Escolaridade (anos)
Média

4,41

3,92

4,14

Mediana

4,00

4,00

4,00

Desvio padrão

3,68

3,58

3,62

Mínimo

0,00

0,00

0,00

Máximo

17,00

15,00

17,00

Renda do idoso (reais)
Média

815,29

710,33

756,53

Mediana

724,00

724,00

724,00

Desvio padrão

949,57

777,66

856,73

Mínimo

0,00

0,00

0,00

Máximo

6.500

4.500

6.500

Renda familiar (reais)
Média

2293,32

2265,20

2277,45

Mediana

1980,00

1604,00

1848,00

Desvio padrão

1249,66

1576,682

1439,55

Mínimo

724,00

724,00

724,00

Máximo

6.500

10000,00

10000,00

*Mann-Whitney; **Significativo; ns=Não significativo.
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U*

Valor de p*

3678,00

0,082ns

3837,00

0,183ns

3762,00

0,235 ns

3641,00

0,384 ns
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Tabela 3. Análises descritivas e comparativas da dor e segundo à dificuldade para dormir. São Carlos, 2014
Variáveis

Sem dificuldade para
dormir (GB)
n

%

Com dificuldade para
dormir (GA)
n

%

Ambos os grupos
n

%

Classificação da dor

Análise comparativa
χ2***

gl

Valor de p***

6,508

1

0,011**

χ2*

gl

Valor de p*

9,060

1

0,003**

4,378

1

0,036**

0,959

1

0,328 ns

0,002

1

0,963 ns

0,309

1

0,578 ns

2,170

1

0,141 ns

2,763

1

0,096 ns

0,541

1

0,462 ns

1,517

1

0,218 ns

4,484

1

0,034**

Nenhuma (0)
0

4

4,8

1

1,0

5

2,7

1

4

4,8

2

1

1,2

0

0

4

2,1

1

1,0

2

1,1

3

3

3,6

6

5,8

9

4,8

Leve (1 a 3)

Moderada (4 a 6)
4

7

8,4

4

3,8

11

5,9

5

18

21,7

25

24,0

43

23,0

6

12

14,5

7

6,7

19

10,2

Intensa (7 a 9)
7

6

7,2

13

12,5

19

10,2

8

16

19,3

23

22,1

39

20,9

9

5

6,0

9

8,7

14

7,5

Insuportável (10)
10

7

8,4

15

14,4

22

11,8

Total

83

100

104

100

187

100

Descritores da dor

n

%

n

%

n

%

Deprimente
Sim

36

43,4

68

65,4

104

55,6

Não

47

56,6

36

34,6

83

44,4

Sim

55

66,3

83

79,8

138

73,8

Não

28

33,7

21

20,2

49

26,2

Persistente

Angustiante
Sim

46

55,4

65

62,5

111

59,4

Não

37

44,6

39

37,5

76

40,6

Sim

29

34,9

36

34,6

65

34,8

Não

54

65,1

68

65,4

122

65,2

Desastrosa

Prejudicial
Sim

51

61,4

68

65,4

119

63,6

Não

32

38,6

36

34,6

68

36,4

Dolorosa
Sim

69

83,1

94

90,4

163

87,2

Não

14

16,9

10

9,6

24

12,8

Insuportável
Sim

41

49,4

64

61,5

105

56,1

Não

42

50,6

40

38,5

82

43,9

Sim

23

27,7

34

32,7

57

30,5

Não

60

72,3

70

67,3

130

69,5

Assustadora

Cruel
Sim

34

41

52

50

86

46

Não

49

59

52

50

101

54

Sim

73

88

100

96,2

173

92,5

Não

10

12

4

3,8

14

7,5

Total

83

100

104

100

187

100

Desconfortável

*Qui-quadrado; ***Linear-by-Linear Association; **Significativo; ns=Não significativo.
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3 (2,9%)

1 (1,2%)
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(14,5%)

1 (1%)

13
(12,5%)

4
7
(4,8%) (8,4%)

23
21
(27,7%) (25,3%)

7
7
(6,7%) (6,7%)

8
(9,6%)

7
(8,4%)

3
3
2
4
(2,4%) (3,6%) (3,6%) (4,8%)
1
(1,2%)

1
(1,2%)

2
(2,4%)

3
(3,6%)

8
(9,6%)

8
(9,6%)

21
(25,3%)

17
(20,5%)

1
(1,2%)

6
8
(7,25%) (9,6%)

35
36
(42,2%) (43,4%)

31
26
(37,3%) (31,3%)
10
(12%)

8
(9,6%)

9
(10,8%)

10
(12%)

4
(4,8%)

2
(2,4%)

13
(12,5%)

3
(3,6%)

4
(3,8%)

1
(1,2%)

5
(4,8%)

0
(0%)

3
(2,9%)

2
(1,9%)

3
(2,9%)
14
(13,5%)

16
(15,4%)

42
(40,4%)

41
(39,4%)

14
(13,5%)

22
(21,2%)

9
(8,7%)

5
(4,8%)

3
(2,9%)

4
(3,8%)

4
(3,8%)

3
(2,9%)

14
(13,5%)

Grupo B

22
(21,2%)

43
44
(41,3%) (42,3%)

8
(7,7%)

43
(41,3%)

45
(43,3%)

12
(11,5%)

9
(8,7%)

19
(18,3%)

15
(14,4%)

14
(13,5%)

10
(9,6%)

5
(4,8%)
3
(2,9%)

Grupo A

Figura 1. Localização da dor dos idosos

Tabela 4. Análises descritivas e comparativas de dor e a dificuldade para dormir. São Carlos, 2014
Sem dificuldade para dormir (GB)

Intensidade
da dor

Com dificuldade para dormir (GA)

Ambos os grupos

Média

5,90

6,82

6,41

Mediana

6,0

7,0

7,00

Desvio padrão

2,61

2,21

2,43

Mínimo

0

0

0

Máximo

10

10

10

U*

Valor de p

3516,50

0,028**

*Mann-Whitney; **Significativo.

dos, variando apenas no grupo com dificuldade para dormir, em que
o joelho esquerdo também foi apontado (Figura 1). No entanto, a
dor apresentou-se significativamente mais intensa no grupo de idosos que tem dificuldade para dormir (U=3516,50, p=0,028), fato
que confirma a hipótese da pesquisa e a associação entre as variáveis
do estudo (Tabela 4 e Figura 2).

Intensidade da dor

10
8
6

DISCUSSÃO

4
2
0
Grupo B

Grupo A

Figura 2. Comparativo da intensidade da dor entre grupos de idosos
com e sem dificuldade para dormir
Grupo B = sem dificuldade para dormir; Grupo A = com dificuldade para dormir.
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A amostra de idosos estudada tinha idade média de 68,9 anos,
em sua maioria mulheres (80,7%) que viviam com companheiros (88,8%), retrata o perfil típico da literatura. Segundo Augusti,
Falsarella e Coimbra22, as pesquisas nacionais e internacionais têm
apresentado um perfil feminino na população com mais de 60 anos,
fato atribuído à maior aceitabilidade das mulheres em relação a tratamentos de saúde no decorrer de suas vidas e às condições de autocuidado. Houve predomínio de idosos mais jovens nessa pesquisa,
sendo uma condição que corrobora outros estudos23,24.

Dor e dificuldade para dormir em idosos

Quanto à escolaridade, apenas 58,3% dos idosos tinham o primário completo e 18,7% dos entrevistados nunca havia frequentado
a escola. Em nosso país, os estudos apontam que a baixa escolaridade dos idosos pode ser explicada pela cultura da época em que
cresceram. No passado, o nível de instrução não era tão relevante
quanto a necessidade de trabalhar a terra ou aprender afazeres domésticos, além de condições socioeconômicas que dificultavam a
acesso à escola23.
A religião católica foi predominante (61%). Isso era esperado, pois
segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística1, no censo
realizado em 2010, a população brasileira é composta por 65% de
católicos. Sobre a renda em que 58,3% dos idosos afirmaram não estarem satisfeitos, estudos realizados com idosos brasileiros apontam
na mesma direção. Em geral, a renda é considerada baixa e muitos a
apontam como a principal fonte de manutenção da casa12,25,26.
A DC pode estar associada a uma imagem negativa e a processos
patológicos que podem ou não acompanhar o processo de envelhecimento. Seu prolongamento por meses ou anos pode provocar
dependência. No entanto, a localização e a intensidade variam influenciando a capacidade funcional5,27.
Um estudo sobre DC realizado no estado de São Paulo, com uma
população idosa, apontou prevalência de 30% de dor lombar, com
54,5% de dor regional ou em um segmento do corpo e 14,1% de
dor generalizada28. Outro estudo realizado na Bahia, com 68 idosos institucionalizados, apontou a ocorrência de dor em 73,3% da
amostra, sendo que 51,7% a descreveu como dor intensa, referindo
como locais mais comuns os membros inferiores (47,7%) e a coluna
(25%)4. Um estudo realizado com 1.271 idosos residentes em São
Paulo descreveu que 58,45% dos idosos referiram a região lombar
como a localização mais frequente de dor, dados que corroboram
com os apresentados neste estudo29. Celich e Galon30 apontaram a
coluna lombar (44,4%), seguida pela região das pernas (40,7%) e
articulação do joelho (25,9%) como as regiões com maior prevalência de DC entre idosos. O mesmo estudo apontou menor incidência
de dor nos dedos dos pés, articulação do tornozelo (7,4%), região
cefálica, tórax e abdômen (3,7%), que se harmonizam com os dados
encontrados neste estudo.
Uma investigação realizada em Campinas evidenciou uma associação positiva entre dores nas costas e dormir mal31. Em um município de porte pequeno na região norte do Paraná, em 2013, um estudo qualitativo realizado com idosos com DC observou a presença
de sentimentos de esperança quanto à cura dessa dor, seguidos do
sentimento de conformismo e impotência32.
A DC vem sendo considerada um fator impactante na vida do
idoso, havendo uma provável relação entre a dor e dificuldade de
adormecer. Ferretti et al.33 com o objetivo de avaliar a qualidade do
sono em 385 idosos, com e sem dores crônicas, identificaram que
58,18% dos idosos apresentavam DC, sendo que 57,59% obtiveram pontuação para qualidade do sono ruim. Além disso, dos idosos
com a presença de DC, 48,66% referiram intensidade da dor moderada, contrapondo os idosos sem DC (56,52%) que apresentaram
boa qualidade do sono.
Um estudo realizado em São Luís, MA, com 50 idosos, permitiu
identificar a influência negativa da DC na QV dos idosos entrevistados, observando uma forte relação com fadiga, alterações do sono e
dependência de tratamentos ou uso de fármacos34.
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Monteiro e Ceolim35 descreveram a qualidade do sono no domicílio e na hospitalização de uma amostra de 160 idosos residentes
em um município do interior de São Paulo. Durante a internação, os escores das escalas analógicas visuais de sono (EAV-Sono),
a respeito de distúrbio (inferior a 300), suplementação (inferior a
100) e efetividade (superior a 300), apontam qualidade satisfatória
do sono e sonolência diurna moderada. Porém, os autores alertam
para o fato de os indivíduos hospitalizados terem rotina alterada e
tomarem vários fármacos que podem afetar a variável. No domicílio, a mesma amostra apresentava sono de má qualidade (70%)
segundo os escores do (PSQI – Índice de Qualidade de sono de
Pittsburg). Acordar durante a noite (80,0%), levantar-se para urinar (77,5%) e as dores (33,1%) foram frequentemente indicados
como causas de fragmentação do sono. Embora a fragmentação
não seja positiva, ela foi auto percebida como normal entre os
entrevistados, uma vez que 62,5% dos idosos afirmaram dormir
“bem” em casa.
Um estudo descritivo, realizado em João Pessoa, PB, com o objetivo
de avaliar as características do padrão de sono de idosos atendidos
no ambulatório de geriatria em um hospital universitário (n=100),
observou que 46% dos idosos apresentavam sono muito alterado
segundo os escores do Mini-Sleep Questionnaire. Além disso, os idosos relataram “frequentemente”, “muito frequentemente” ou “sempre” acordar durante a noite (71%), ter sono agitado (33%), roncar
(33%) e não voltar a dormir se acordar (33%). No entanto, 57% da
amostra classificou seu padrão de sono como bom36.
Chen et al.37 avaliaram a relação entre intensidade e distribuição da
dor e a dificuldade para dormir em idosos. Dos 765 participantes
com 64 anos e mais, foi observado uma prevalência de problemas
para dormir de acordo com o Brief Pain Inventory (BPI), variando respectivamente de 17,8% a 37,0% para os quartis de menor a
maior intensidade da dor. Ajustadas as análises, a dor foi fortemente
associada com problemas para dormir, concluindo que dor disseminada, moderada a intensa são fortemente associadas à dificuldade
para dormir em idosos.
Dados longitudinais holandeses do Doetinchem Cohort Study obtidos por meio de quatro medidas de dor autorreferida realizadas a
cada 5 anos com uma amostra de 3485 adultos com idade entre 25
e 71 anos até a idade de 40 a 86 anos concluíram que indivíduos
com menor duração do sono, tabagismo, obesidade e má percepção
de saúde mental estão mais propensos à dor38. Em consonância, o
Estudo PAINEL, derivado do Estudo da Rede FIBRA, realizado em
Belo Horizonte com 378 participantes acima de 60 anos, dentre
as conclusões, apontou que indivíduos com lombomialgia incapacitante eram mais propensos a menor duração do tempo de sono39.
De modo geral, a manifestação de resposta à dor dos indivíduos
pode gerar alterações no padrão do sono e a outros processos fisiopatológicos, considerando uma associação entre a dor e o sono
adequado14,27.
Em relação às limitações do estudo, uma vez que esta investigação
se baseou em autorrelato, seria interessante que estudos futuros utilizassem exames e testes multiparamétricos para a avaliação de distúrbios do sono.
Os resultados obtidos durante a pesquisa demonstraram associação
entre dor e sono em idosos e corrobora a literatura científica, elucidando práticas e intervenções para o trabalho com idosos.
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CONCLUSÃO

20.

As análises comparativas do presente estudo permitem concluir que
existe uma associação significativa entre dificuldade para dormir autorrelatada e a intensidade da DC.
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Correlations between masticatory muscle activity, quality of life, and
dysfunction severity in women with chronic temporomandibular disorder
Relação entre atividade elétrica mastigatória, qualidade de vida e gravidade da disfunção em
mulheres com disfunção temporomandibular crônica
Carlos Eduardo Fassicollo1, Barbara Camila Flissak Graefling2, Lilian Gerdi Kittel Ries2
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ABSTRACT
BACKGROUND AND OBJECTIVES: Assessing the possible
interactions between the activity of masticatory muscles and quality of life and severity of the temporomandibular disorder can help
clarify how changes in muscle activity can be associated with a
chronic temporomandibular disorder in women. This study aimed
to investigate the correlations between masticatory electrical activity during mandibular resting, maximum voluntary contraction,
the severity of the temporomandibular disorder, and quality of life
in women with chronic temporomandibular disorder and to compare these parameters with healthy asymptomatic controls.
METHODS: Sixty women, 30 with temporomandibular disorder and 30 asymptomatic, participated in this case-control
observational study. Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorder was used to identify the presence or absence of
temporomandibular disorder. The SF-36 questionnaire was
used to assess the quality of life in participants, and ProTMDmulti-part-II was applied to assess the severity of signs and symptoms of temporomandibular disorder.
RESULTS: During jaw clenching, the masticatory activity of the
right temporal and left masseter muscles, the symmetry of the masseter muscles, and anteroposterior coefficient were significantly
smaller in the temporomandibular disorder group than in the asymptomatic group. Masticatory activity at rest, signs and symptoms
of chronic temporomandibular disorder, and impairment of the
quality of life were correlated using Spearman coefficient (p<0.05).
CONCLUSION: Our results contribute to findings on the associations between the masticatory activity in chronic signs and symptoms of the temporomandibular disorder, impairment in quality
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of life, and differences in the masticatory activity during clenching
in patients with temporomandibular disorder and controls.
Keywords: Chronic pain, Electromyography, Masticatory muscles, Quality of life, Temporomandibular disorder.
RESUMO
JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: Avaliar a possível interação
entre a atividade dos músculos mastigatórios com a qualidade de
vida e a gravidade da disfunção temporomandibular pode ajudar a esclarecer como as alterações na atividade muscular podem
estar associadas a mulheres com disfunção temporomandibular
crônica. O objetivo deste estudo foi avaliar a correlação entre
atividade elétrica mastigatória durante o repouso mandibular,
contração voluntária máxima, gravidade da disfunção temporomandibular e qualidade de vida em mulheres com disfunção
temporomandibular crônica e comparar esses parâmetros com
indivíduos assintomáticos (grupo controle).
MÉTODOS: Sessenta mulheres, 30 com disfunção temporomandibular e 30 assintomáticas, participaram deste estudo observacional caso-controle. O instrumento critérios diagnósticos
para disfunções temporomandibulares foi usado para detectar a
presença ou ausência de disfunção temporomandibular. O questionário SF-36 foi usado para avaliar a qualidade de vida, e o
ProDTMmulti parte II foi aplicado para avaliar a gravidade dos
sinais e sintomas de disfunção temporomandibular. A atividade
mastigatória durante o repouso mandibular e apertamento dentário foram medidos usando eletromiografia de superfície.
RESULTADOS: Durante o apertamento dentário, a atividade
do músculo masseter, temporal direito e esquerdo, simetria do
masseter e coeficiente anteroposterior foram significativamente
menores no grupo disfunção temporomandibular em comparação ao grupo assintomático. A atividade mastigatória em repouso, sinais e sintomas de disfunção temporomandibular crônica e
os prejuízos na qualidade de vida foram correlacionados conforme determinado pelo coeficiente de Spearman (p<0,05).
CONCLUSÃO: Os presentes achados contribuem para evidenciar as associações entre atividade mastigatória em sinais e
sintomas crônicos de disfunção temporomandibular, comprometimento da qualidade de vida e diferenças na atividade mastigatória durante o apertamento dentário entre disfunção temporomandibular e grupo controle.
Descritores: Dor crônica, Eletromiografia, Músculos da mastigação, Qualidade de vida, Síndrome da disfunção da articulação
temporomandibular.
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INTRODUCTION
Chronic orofacial pain is one of the most common conditions
reported by patients with temporomandibular disorder (TMD)1.
TMD is clinically characterized by soreness of the muscles of
mastication and the temporomandibular joint (TMJ), restriction
of mandibular mobility, and joint sounds occurring during jaw
function2.
These symptoms may be related to alterations in the masticatory
motor control3. Although there is evidence that muscle activation is altered in patients with TMD4-11, the relation between the
duration of TMD and muscle activity remains unclear. An earlier
study observed higher masticatory activity at rest in adolescents
with TMD5 and in adults with myofascial pain12. However, others did not find a significant difference between symptomatic
and asymptomatic adults concerning the activity of the masticatory muscles during mandibular resting11. Lower muscle activity
during clenching in patients with TMD has been observed4,9,
whereas others found no significant differences5,11,13. Yet, other
studies have observed greater asymmetry of activity during mastication7,8,10, clenching7, and an imbalance in contralateral activities during clenching4,13 and mastication in subjects with TMD
compared to asymptomatic subjects10.
If pain is the main symptom in patients with TMD1,14, differences in the duration of TMD in previous studies may be the reason for the inconsistent results found in the literature. Thus, we
decided to investigate muscle activation in patients with chronic
TMD. We expected this group to display the true effects of persistent pain on the masticatory muscles and quality of life.
Chronic pain conditions, which encompass psychological, behavioral15, and social factors, together with physical conditions1
can influence the functional status of the masticatory muscles
and quality of life. Studies have already confirmed that patients
with chronic TMD have a low quality of life16,17. Others have
compared the amplitude of muscle activation during mandibular resting5,11,12 and dental clenching4,5,7,9,11,13; however, the correlation between these parameters has not been fully explored.
Understanding the potential interaction between masticatory
muscle activities and the quality of life can help to elucidate how
changes in muscle activity can be related to the pattern of living
in patients with chronic TMD.
The first aim of this study was to investigate correlations between
the amplitude of masticatory muscle activity during mandibular
resting and clenching, the severity of TMD, and the quality of
life of women with chronic TMD, and the second one was to
compare these parameters between women with chronic TMD
and individuals in a control group (CG).
METHODS
Inclusion criteria for the TMD group were as follows: diagnosis of TMD according to the Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorder (DC/TMD)2 and chronic orofacial pain
(>6months). The exclusion criteria for the TMD and asymptomatic groups were as follows: Angle Class II or III malocclusion,
incomplete dentition, periodontal problems, use of occlusal
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splints within 6 months prior to the study, current orthodontic and psychotherapeutic treatment, current use of analgesics
and anti-inflammatory drugs, and refusal to provide a written
informed consent. The inclusion of Angle Class I malocclusion
was accepted to have a uniform sample.
The sample size was calculated based on the study by Ries et
al.8. Considering α=0.05, β=0.22, and a test power of 85%, a
minimum of 29 individuals in each group was required., Thirty
individuals were enrolled in each group of the study to maintain
a margin of safety. Volunteers were recruited at Santa Catarina
State University (Florianopolis, Brazil) by verbal and social-media invitation. They were divided into 2 groups: the TMD group
(30 females aged between 18 and 44 years; mean ± SD, 27±7.77
years), in which participants had signs and symptoms of TMD,
and the asymptomatic CG (30 individuals aged between 18 and
31 years; mean ± SD, 23.2±3.78 years), in which participants
had no signs and symptoms of TMD.
Clinical evaluation
One trained examiner performed the clinical examination on
all participants. The diagnosis of TMD was based on the DC/
TMD questionnaire2. According to the DC/TMD, patients with
TMD in this study were clinically classified as having myalgia
and arthralgia. The quality of life was assessed using the Medical
Outcomes Study Item Short-Form Health Survey (SF-36) questionnaire that has been translated and adapted for the Brazilian
population18. It is an inventory with 36 questions designed for
individuals aged ≥14 years and includes 8 multi-item scales. Intra- and inter-reliability values of the SF-36 were observed to be
0.4426<r<0.8468 and 0.5542<r<0.8101), respectively (α=0.90).
The results of quality of life ranged from 0 to 100, with 0 indicating the worst quality of life and 100 indicating the greatest
possible result. The severity of TMD was evaluated using the validated ProTMDmulti-part II (validated by using the Helkimo
Clinical Dysfunction Index with r=0.65 according to Spearman
Rank correlation)19.
Severity was indicated on a printed numerical scale of 0 to 10,
with 0 indicating the absence of symptoms and 10 indicating the
highest possible severity. The ProTMDmulti-part II quantifies the
signs and symptoms of TMD according to the perception of the
individual. The severity score was the sum of the scores (range,
0–360) attributed to each sign and symptom in e situations (waking up, chewing, talking, and resting). All evaluations were performed by a single trained and able examiner (first author).
Surface electromyography (EMG) assessment
The electrical impedance of the skin was reduced by cleaning the
site with hydrophilic cotton soaked in 70% alcohol. The masseter and anterior temporal muscles on both sides were examined.
All EMG signals were recorded using an EMG system (Miotool
USB, Miotec Company, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brazil). Measurements were taken with 12 bites of resolution on an
analogical/digital converter board at a 2000 Hz sampling frequency and minimum common-mode rejection ratio of 110 dB.
Disposable, bipolar surface electrodes (Medi-trace Kendall-LTP,
Chicopee, Mansfield, Massachusetts, USA) were positioned on
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the surface of masticatory muscle bellies parallel to the muscle
fibers with a between-electrodes center-to-center distance of 20
mm20. A muscle function test was performed before the electrode
placement. For the temporalis anterior (vertically along the anterior margin of the muscle) and masseter (2cm above the external
angle of the jaw) muscles, the electrodes were placed during dental clenching. The reference electrode was placed on the sternum.
Before registering the myoelectric activity of the temporalis and
masseter muscles, the examiner ensured the individuals were
trained to be familiar with the procedures of acquiring the EMG
data. Initially, the EMG signals were recorded during mandibular resting: individuals were asked to relax and maintain the
maxillary and mandibular teeth out of contact (teeth out of occlusion) for 10 s5. For maximum voluntary clenching (MVC),
individuals were requested to clench as hard as possible with the
Parafilm (Neenah, Wisconsin, USA) folded 15 times (1.5 by
3.5cm) placed bilaterally in the molar regions5,7,9. Subjects were
requested to maintain the same level of contraction for 5s, and
they were verbally encouraged to perform at their best. For both
mandibular resting position and MVC, three measurements
were recorded, with a 1-min rest interval between measurements
during test performances.
Surface electromyography analysis
The MATLAB software version 5.3 (The Math Works Inc., Los
Angeles, California, USA) was used to process data. Bilateral
electrical activities of the masseter and temporal muscles were
analyzed using the root means square (RMS) of the amplitude
(unit: μV). In the mandibular resting position and MVC, the
most stable 250ms window of muscle activity was selected. In all
analyses, data were filtered through high-pass and low-pass filters
from 20 to 500Hz, and standardization was performed to allow
comparisons between volunteers. For comparisons of the EMG
signal between individuals, RMS values were normalized by calculating a percentage of the maximum RMS value obtained for
1 s in the three measurements of the MVC for each subject and
muscle. The amplitude analysis of muscle activity was performed
by calculating the RMS% in microvolts. In the normalized curve
and rectified EMG signal, the symmetry index (SI%)21 and antero-posterior coefficient (APC%) were analyzed22.
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The SI% was calculated to identify whether the left and right
sides of the masseter and temporal muscles were activated during
dental clenching with symmetrical muscular patterns; a symmetrical muscle pattern presented as a ratio close to 100%21.
The APC% compared the activity between the masseter and temporal muscles; the index ranged from 0% (no synergy between
the masseter and temporalis) to 100% (full synergy between the
masseter and temporalis)22.
The Human Research Ethics Committee of Santa Catarina State
University approved this project under number 758.038/2014,
and all volunteers provided written Free Informed Consent
Term (FICT).
Statistical analysis
Data were analyzed using the Statistical Package for the Social
Sciences Version 20.0 for Windows. For all procedures, a significance level of 5% (p<0.05) with two-tailed distribution was adopted. The Kolmogorov-Smirnov test was used to verify the normality of the data. Student’s t-test or the Mann-Whitney test was
used to compare the parameters of EMG activity, TMD severity,
and quality of life among patients with and without TMD.
The Spearman correlation coefficient was used to assess the correlation between EMG activity parameters, TMD severity, and
quality of life in patients with TMD. Correlation values below
0.20 indicated no association, values between 0.20 and 0.39
indicated a very low association, values between 0.40 and 0.69
indicated a moderate association, values between 0.70 and 0.89
indicated a high association, and values between 0.90 and 1.0
a very high association23. To quantify the magnitude of differences independent of sample size, Cohen’s d was applied. As
suggested by Cohen, we considered d=0.2, small; d=0.5, medium; d=0.8, large24.
RESULTS
Groups were not significantly different regarding age (p=0.05),
weight (p=0.76), and height (p=0.45). The EMG values of masticatory muscles at rest were not significantly different between groups
(Table 1). During clenching, patients with TMD had a significantly
lower amplitude on the right temporal and left masseter muscles

Table 1. Comparison between the means of the activation amplitude (RMS%) of right temporal (RT%), left temporal (LT%), right masseter (RM%),
left masseter (LM%), and symmetry index of temporal (ST%), symmetry index of masseter (SM%), anteroposterior coefficient (APC%) during
mandibular rest (resting), and dental clenching (clenching) according to the presence of temporomandibular disorder (TMD)
Control
(n = 30)
Mean
R
E
S
T
I
N
G

SD

TMD
(n = 30)
CI95%

Mean

SD

CI95%

p-value
(effect size)

RT

1.46

0.67

1.20–1.71

2.60

5.07

0.71–4.50

NS (0.31)

LT

1.18

0.57

0.97–1.40

2.32

5.08

0.42–4.22

NS (0.31)

RM

1.18

1.05

0.78–1.57

2.65

4.78

0.86–4.43

0.082 (0.42)

LM

1.11

0.90

0.77–1.45

2.84

5.61

0.74–4.94

NS (0.43)

ST

85.87

9.68

82.25–89.49

81.45

9.85

77.77–85.12

0.074 (0.45)

SM

83.38

9.32

79.89–86.86

84.18

11.46

79.90–88.46

NS (0.07)

APC

75.74

14.13

70.46–81.01

75.02

16.42

68.89–81.15

NS (0.04)
Continue...
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Table 1. Comparison between the means of the activation amplitude (RMS%) of right temporal (RT%), left temporal (LT%), right masseter (RM%),
left masseter (LM%), and symmetry index of temporal (ST%), symmetry index of masseter (SM%), anteroposterior coefficient (APC%) during
mandibular rest (resting), and dental clenching (clenching) according to the presence of temporomandibular disorder (TMD) – continuation
Control
(n = 30)
Mean
C
L
E
N
C
H
I
N
G

SD

TMD
(n = 30)
CI95%

Mean

SD

CI95%

p-value
(effect size)

RT

86.80

5.92

84.59–89.01

82.32

10.03

78.57–86.07

0.040* (0.54)

LT

85.49

7.02

82.87–88.11

83.30

8.01

80.32–86.30

NS (0.29)

RM

84.33

8.27

81.24–87.42

81.09

14.05

75.84–86.33

NS (0.28)

LM

85.68

7.20

82.99–88.37

80.58

12.04

76.08–85.08

0.049* (0.51)

ST

95.82

3.14

94.64–96.99

94.01

5.37

92.01–96.02

NS (0.41)

SM

96.16

2.58

95.19–97.12

93.04

6.45

90.64–95.45

0.049* (0.63)

APC

90.83

2.21

90.01–91.66

88.57

4.24

86.99–90.16

0.001** (0.66)

T test for independent data; *p<0.05; **p<0.01; NS = not significant.

Table 2. Comparison between the ProTMDmulti-part II according to
the presence of temporomandibular disorder
Control
(n=30)

TMD
(n=30)

Median, IQR

Median, IQR

Muscular pain

0 (0:0)

7 (1:20)

0.001*** (1.04)

TMJ pain

0 (0:0)

5 (2:22)

0.001*** (1.36)

Neck pain

0 (0:4)

8 (1:20)

0.001*** (0.33)

Otalgia

0 (0:0)

0 (0:11)

0.001*** (0.88)

Tinnitus (buzzing)

0 (0:0)

0 (0:12)

0.001*** (0.89)

Ear fullness

0 (0:0)

0 (0:10)

0.001*** (0.81)

Tooth sensitivity

0 (0:3)

2 (0:12)

0.06 (0.74)

Joint noise

0 (0:0)

1 (0:14)

0.001*** (1.09)

Difficulty to swallow

0 (0:0)

0 (0:0)

0.02* (0.48)

Dificulty to talk

0 (0:0)

0 (0:1)

0.001*** (0.60)

Total score

3 (0:10)

46 (11:94)

0.001*** (1.21)

p-value
(effect size)

IQR = interquartile range; Mann-Whitney test; *p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001;
TMJ, temporomandibular joint. All values are expressed as medians (IQR).

Table 3. Comparison between the functional data according to the
presence of temporomandibular disorder
Control
(n = 30)

TMD
(n = 30)

Median, IQR

Median, IQR

Physical functioning

95 (80:100)

95 (85:100)

0.062 (0.52)

Role limitation

100 (98:100)

100 (75:100)

NS (0.43)

Bodily pain

74 (62:84)

62 (45:74)

0.000*** (1.14)

General health

82 (67:91)

69 (72:77)

0.005** (0.77)

Vitality

60 (51:70)

62 (35:71)

NS (0.38)

Social functioning

89 (73:100)

88 (61:100)

0.049* (0.57)

Emotional role

100 (75:100)

100 (58:100)

0.022* (0.69)

Mental health

72 (68:84)

72 (52:80)

NS (0.39)

p-value
(effect size)

IQR = interquartile range; Mann-Whitney test; *p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001; NS
= not significant. All values are expressed as medians (IQR).
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than those in the CG (p<0.05), with medium effect size (ES). Patients with TMD also exhibited greater asymmetry of the masseter
muscle (p<0.05) and greater asynergy of muscle activity (APC%)
between the pairs of muscles (masseter and temporal muscles;
p<0.00) than those in the CG, both parameters had a medium ES.
Patients with TMD had a greater negative perception of TMD,
and the clinical evaluation showed low severity of signs and
symptoms. The difference between the total score of the two
groups presented a high ES (Table 2).
According to the SF-36 questionnaire for quality of life (Table
3), the domains bodily pain (p<0.00, [high ES]), general health
(p<0.00, [medium ES]), social functioning (p<0.05, [medium
ES]) and emotional role (p < 0.05, [medium ES]) scored significantly lower values in the TMD group than in the CG.
Correlation analyses
The analysis of EMG activity during mandibular resting showed
that the amplitude of the right masseter had a negative, low correlation with the role limitation (i.e., physical health interferes
with the activities of daily living, making it difficult to perform
them) and bodily pain (assessed by the SF-36 questionnaire)
(Table 4). The amplitude of the left masseter showed a negative, moderate correlation with role limitation and bodily pain
(assessed by the SF-36 questionnaire). Regarding limitation and
physical pain, the higher the values of the scores, the lower the
EMG activities of the masseter and anterior temporalis at rest.
A decrease in temporal symmetry showed a positive, moderate
correlation with daily pain (SF-36). The severity of TMD had a
positive, moderate correlation with the amplitude of the temporal and masseter muscles (right and left). During clenching, there
was a negative, low correlation of the synergistic activity between
masseter and temporalis muscles and the severity of TMD. The
higher the synergistic activity between the masseter and temporalis muscles, the lower the ProTMDmulti score.
A negative, low correlation was also observed between the severity of TMD and social functioning and mental health, and
a moderate correlation between the severity and emotional role.
The higher the values of the items (social functioning, emotional
role, and mental health), the lower the ProTMDmulti score.

Correlations between masticatory muscle activity, quality of life, and
dysfunction severity in women with chronic temporomandibular disorder
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Table 4. Correlation among the means of the activation amplitude (RMS%) of right temporal (RT%), left temporal (LT%), right masseter (RM%),
left masseter (LM%), and symmetry of temporal (ST%), symmetry of masseter (SM%,) and anteroposterior coefficient (APC%) during mandibular
rest (Resting) and dental clenching (Clenching) with ProTMD (TMD severity) and functional data for the SF-36 questionnaire (+) in patients with
temporomandibular disorder (TMD)
FF+
R
E
S
T
I
N
G

C
L
E
N
C
H
I
N
G

RL+

BP+

GH+

V+

SF+

ER+

MH+

ProTMD

RT

-0.22

-0.22

-0.33

-0.11

-0.15

-0.19

-0.26

-0.22

0.50**

LT

-0.25

-0.16

-0.18

-0.21

-0.12

-0.26

-0.27

-0.28

0.49**

RM

-0.21

-0.37*

-0.40*

-0.20

-0.05

-0.14

-0.23

-0.14

0.54**

LM

-0.08

-0.40*

-0.41*

-0.26

-0.10

-0.19

-0.17

-0.17

0.66**

ST

-0.10

0.29

0.42*

0.05

0.29

0.31

0.15

0.25

-0.17

SM

-0.16

-0.19

0.08

0.10

0.21

0.20

0.31

0.30

-0.16

APC

0.11

-0.16

-0.34

0.00

-0.23

-0.01

0.12

0.13

0.07

RT

0.01

-0.14

0.11

0.27

0.12

0.03

-0.05

0.08

-0.16

LT

0.07

-0.17

-0.03

0.18

0.25

0.04

0.21

0.08

-0.10

RM

-0.03

-0.05

-0.11

0.06

0.11

-0.12

-0.11

-0.03

-0.27

LM

-0.12

-0.19

-0.15

0.22

0.30

-0.03

-0.05

0.09

-0.19

ST

0.07

0.16

0.08

-0.07

0.15

-0.08

0.13

-0.06

-0.11

SM

0.11

-0.14

-0.15

-0.16

0.16

0.06

0.15

0.15

-0.24

APC

-0.13

-0.12

0.11

-0.27

0.09

0.08

0.26

0.10

-0.36*

-0.04

-0.31

-0.24

-0.21

-0.32

-0.39*

-0.40*

-0.36*

-

ProTMD

Spearman Correlation coefficient; Statistically significant: *p<0.05; **p<0.01; FF+ = Physical functioning; RL+ = role limitation; BP+ = bodily pain; GH+ = general health;
V+ = vitality; SF+ = social functioning; ER+ = emotional role; MH+ =mental health.

DISCUSSION
All participants with TMD evaluated in this study were looking
for a diagnosis due to pain in the facial region and agreed to be
volunteers. All of them were referred for specialized care with
dentists, physiotherapists, and speech pathologists and were free
to adhere to any treatment.
The mean EMG RMS values of resting masticatory muscles were
higher in patients with TMD than in those in the CG, but the
difference was not significant. During clinical evaluation, reports
of tenderness upon palpation in the masticatory muscles were
frequent in patients with TMD, but of low intensity. Spontaneous pain at rest was not frequent in the TMD group. Changes in the resting masticatory activity in the TMD group compared to those in the CG have been found in adolescents with
moderate-to-severe TMD signs in normalized EMG data5 and
adults with moderate myofascial pain and non-normalized EMG
data12. Our findings differ from those of two previous studies
regarding pain severity, TMD assessment, age, sex5, and rest data
processing methodology12 and are, therefore, difficult to compare. The increase in the EMG activity of the masticatory muscles at rest was correlated with a low severity of signs and symptoms of TMD according to the pain perception of individuals.
Although there was no difference between the groups regarding
limitation, a higher impairment of this domain was observed in
the TMD group which might reflect the correlation between
bodily pain, role limitation, and the increase of masticatory muscle activity during mandibular resting.
Chronic pain can contribute to more significant physical limitations, difficulties in performing daily living activities16, impairment of oral motor functions6,10, and progression of the
disorder25. TMD directly affects the performance of daily living

activities and interferes with the standard of living of chronic
individuals. Similarly, our results show an association between
an increase in the masseter muscle activity during mandibular
resting with increases in generalized physical pain, as well as signs
and symptoms of TMD in the craniocervical system based on
clinical examination.
Emotional aspects, such as high levels of stress and psychophysiological arousal, can also cause changes in the EMG activity of
the jaw muscles26. Psychological stress causes a permanent activation of the descending motor pathways in individuals with
pain27 that generates an involuntary motor response involving
the muscles of the face in individuals with somatic complaints
but not for asymptomatic individuals26. Psychological variables
are also related to the onset and chronicity of TMD15. The increased impairment of affective aspects can also be related to, or
influenced by, the higher masticatory activity at rest in the TMD
group than in the CG. The pain-model adaptation explains that
these changes in muscle activity are related to biological and psychosocial factors regulated by the central nervous system and are
unique to each individual3.
With respect to the quality of life (SF-36), there was a significant
influence of bodily pain in the TMD group on negative results for
general health, social functioning, and emotional role compared to
the CG. The impairment of general health indicates that patients
with TMD have a negative perception of health and poor expectations. The presence of chronic disorder and constant pain causes reduced physical function leading to the impression of no improvement in health in the TMD group. In addition, correlations
of TMD severity with social functioning, mental health (low correlation), and emotional role (moderate correlation) were observed.
Social functions are linked to the emotional state, indicating that
affective problems interfere with work and activities of daily living18.
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The TMD group displayed significantly less masticatory activity
during mandibular clenching compared to the CG, as was observed in other studies4,9,28. Pain in the masticatory muscles was
the main symptom reported in the TMD group. This result can
be attributed to the low functional efficiency of the masticatory
muscles in the TMD group combined with the decreased activity, causing a decreased ability to perform muscle contraction28,29.
This, therefore, acts as a predisposing factor to the disorder when
motor pain and maladaptation are present25.
The TMD group had less precision of activity in recruiting the masticatory muscles during clenching along with reduced symmetry of
the masseter and less synergy between the masseter and temporalis
muscle. The APC% was correlated with the severity of TMD. This
finding may be an indicator of mandibular positioning by the temporal muscles and load generation effort by the masseter activity30,
suggesting that the incoordination in muscle activity during MVC
is due to the subject attempting to stabilize the jaw.
These motor maladaptations in the masticatory activity in individuals with pain can lead to a modified motor response that
involves the same or other groups of muscles3,25. Adaptations in
muscle activity can be numerous in chronic individuals because
what defines the worsening of the disease is ongoing pain. The
effect of pain on the motor activity also depends on the interaction of biopsychosocial variables that are involved in the painful
experience, along with anatomical characteristics and the sensory-motor system of the individual3. Studies have interpreted
the adaptations of EMG activity as a compensatory mechanism
to prevent further damage to and recovery of the muscle function3,25. However, these masticatory motor control changes have
a negative impact on the worsening of the disorder10, causing
more pain in the orofacial8 and cervical7 regions.
The TMD group displayed low severity of signs and symptoms,
and neck pain was the most severe symptom detected by clinical
evaluation. TMJ pain and masticatory muscle pain are symptoms expected in patients with TMD as identified by the DC/
TMD2. Therefore, we suggest that pain in the cervical region,
in addition to the usual TMD signs, should also be investigated
by professionals working with this disorder. Pain, as well as its
severity of TMD, are aspects that require further study and improvement in treatments.
Our findings refer to a group of low severity signs and symptoms
in the temporomandibular system and should be interpreted with
caution. The higher intensity of neck pain was an unexpected
finding. Therefore, signs of the disorder, duration, and intensity
of neck pain were not controlled, and neither the possible effects
on masticatory activity. Assessment of muscle function, while
the subject is experiencing a painful crisis, is difficult because
chronic pain is ongoing. Additionally, moderate or severe signs
and symptoms of TMD, as well as the function of the cervical
spine, should be assessed in future studies to verify the impact
of clinical conditions and the muscle activity in chronic TMD.

pain are negatively associated with the increase in masseter muscle activity during mandibular resting. Additionally, the severity
of signs and symptoms of TMD contribute to changes in the activity of masticatory muscles at rest in TMD patients. Although
the domains of quality of life were not associated with masticatory activity during clenching, the TMD group showed decreased
contractile activities of masticatory muscles and impairments in
the quality of life compared to the CG.
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ABSTRACT

RESUMO

BACKGROUND AND OBJECTIVES: The importance of recognizing how the nurse acts in the identification, assessment,
treatment, and relief of pain since the newborn is not able to
express it orally. The objective of this study was to identify the
practices and challenges of the nurse in the assessment and treatment of pain in newborns of a neonatal intensive care unit of a
reference hospital in the western region of the Brazilian Amazon.
METHODS: A descriptive, field-based, qualitative approach
was chosen. Eleven nurses participated in the study, starting
with an interview, following a semi-structured script. The content analysis method was used for data analysis.
RESULTS: The participants do not recognize the term “fifth vital sign” in the evaluation of pain, but they believe in the ability
of the newborn to feel pain, identifying it mainly by the cry and
facial expression. Among the procedures considered most painful are punctures and aspiration. Nurturing and non-nutritive
sucking are among the actions most indicated to prevent and
relieve pain.
CONCLUSION: We suggest the implementation of protocols,
standards, and routines for the assessment and quantification of
pain since when not assessed, it can prolong the hospitalization
time. The perception of the nurse in the identification of pain
signs in a systematized manner, promotes quality and humanized
care, and reduces injuries.
Keywords: Newborn, Nurse, Pain.

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A importância de se reconhecer
como o enfermeiro atua na identificação, avaliação, tratamento e
alívio da dor, uma vez que o recém-nascido não é capaz de expressá-la verbalizando. O objetivo deste estudo foi identificar as práticas
e desafios do enfermeiro na avaliação e tratamento da dor em recém-nascidos de uma unidade de terapia intensiva neonatal de um
hospital de referência na região ocidental da Amazônia brasileira.
MÉTODOS: Optou-se por uma pesquisa descritiva, de campo,
com abordagem qualitativa. Participaram do estudo 11 enfermeiros, a partir de entrevista, seguindo roteiro semiestruturado.
Para análise de dados utilizou-se o método análise de conteúdo.
RESULTADOS: Os participantes não reconhecem o termo
“quinto sinal vital” na avaliação da dor, contudo acreditam na
capacidade do recém-nascido sentir dor, identificando-a, principalmente pelo choro e expressão facial. Dentre os procedimentos
considerados mais dolorosos destacam-se as punções e a aspiração. Dentre as ações mais apontadas para prevenção e alívio da
dor inclui-se o aninhamento e a sucção não nutritiva.
CONCLUSÃO: Sugere-se a implantação de protocolos, normas
e rotinas para avaliação e quantificação da dor, visto que quando
não avaliada, pode prolongar o tempo de internação. A percepção do enfermeiro na identificação dos sinais álgicos de maneira
sistematizada, promove um atendimento de qualidade, humanizado e redução de lesões.
Descritores: Dor, Enfermeiro, Recém-nascido.
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A dor é uma sensação desconfortável que pode ser definida como
uma experiência sensitiva, emocional e subjetiva associada à lesão
real ou potencial do tecido1.
Quando a dor não é tratada, o recém-nascido (RN) poderá sofrer
efeitos desastrosos, pois ocorre catabolismo persistente, ativação do
sistema simpático, alteração do sistema cardiovascular e pode desencadear ansiedade intensa e delírio2. A dor no RN passou a ser objeto de estudo nas últimas quatro décadas, comprovando assim que
a partir da 16ª semana há capacidade de transmissão de impulsos
dolorosos através do córtex cerebral e após a 26ª o seu mecanismo
de transmissão é completado, podendo dessa forma responder a estímulos nociceptivos por meio de alterações orgânicas, comportamentais e fisiológicas3.
Nas Unidades de terapia Intensiva Neonatal (UTIN) os RN são expostos a vários procedimentos dolorosos, que incluem fortes ruídos,

A dor como quinto sinal vital: práticas e desafios do enfermeiro
em uma unidade de terapia intensiva neonatal

excesso de luz, manipulação frequente, além da repetição de procedimentos necessários, resultando na desorganização fisiológica, onde
as reservas de energia que seriam direcionadas ao crescimento são
usadas para estabilizar o RN4.
A dor é compreendida como uma experiência complexa e individual, que se manifesta por sinais corporais e fisiológicos2. É pontuada como quinto sinal vital pela Agência Americana de Pesquisa
e Qualidade em Saúde Pública e pela Sociedade Americana de Dor,
que indica que seu registro seja conforme os outros sinais vitais5.
O interesse pelo estudo deu-se pela necessidade de se abordar a dor
no RN considerando a sua particularidade, as repercussões que podem gerar a curto e a longo prazo, e a importância de se reconhecer
como o enfermeiro atua na identificação, avaliação, tratamento e
alívio, uma vez que o RN não é capaz de expressá-la verbalizando.
A identificação e avaliação da dor são um obstáculo e, ao mesmo
tempo, um desafio para o enfermeiro. É essencial a sensibilidade do
profissional à linguagem pré-verbal dos RN para que possam prestar um tratamento adequado e humanizado, visando atender suas
necessidades6.
Somado às discussões e reflexões originadas, instiga-se a questão que
norteia esta pesquisa: o enfermeiro reconhece a dor como quinto
sinal vital?
O objetivo deste estudo foi identificar as práticas e desafios do enfermeiro na avaliação e tratamento da dor em RN em uma UTIN de
um hospital de referência na região ocidental da Amazônia brasileira.
MÉTODOS
Optou-se por uma pesquisa descritiva, de campo, com abordagem
qualitativa, a partir do uso de entrevista com roteiro semiestruturado, gravado e transcrito na íntegra. O hospital de Base Dr. Ary
Pinheiro é um hospital público estadual, referência para os atendimentos da região Norte, localizado em Porto Velho – Rondônia,
com 26 leitos de UTIN. A coleta de dados ocorreu no período de
março a abril de 2017.
Foram incluídos enfermeiros da UTIN que aceitaram participar
voluntariamente do estudo. Foram excluídos aqueles que estavam
ausentes no período da coleta de dados por motivo de férias ou afastamentos e licenças. A amostra final foi constituída por 11 enfermeiros. Para a análise dos resultados foram utilizados os conteúdos
propostos por Minayo7.
Para a execução da pesquisa foram considerados os parâmetros contidos na Resolução nº 466 de 12 de dezembro de 2012 do Conselho
Nacional de Saúde/Ministério da Saúde que dispõe sobre pesquisas envolvendo seres humanos. Foi entregue o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) aos participantes, onde foram
esclarecidos os objetivos da pesquisa. As entrevistas ocorreram mediante a autorização da direção do órgão e aprovação pelo Comitê
de Ética e Pesquisa com seres humanos (CEP) pelas Faculdades Integradas Aparício Carvalho (FIMCA), sob o número do parecer nº
1.782.126, em 19 de outubro de 2016.
RESULTADOS
A amostra da pesquisa foi constituída por 11 profissionais enfermeiros atuantes na UTIN do hospital. Utilizando-se dos pressu-
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postos da análise de conteúdo, foi possível compreender e descrever a percepção do enfermeiro quanto à importância da avaliação,
prevenção e alívio da dor do RN em uma UTIN. Após a leitura
dos relatos transcritos na íntegra, percebeu-se que cada profissional
avalia a dor de maneira singularizada, sem fazer uso de protocolos
ou escalas preconizadas pelo Ministério da Saúde. A partir da análise das falas, tendo como base relatos semelhantes e convergentes,
foram elencados quatro núcleos temáticos: a percepção do enfermeiro quanto à dor como 5° sinal vital na UTIN, o processo de
identificação e avaliação da dor, os procedimentos considerados
mais dolorosos e a assistência prestada pelo enfermeiro para prevenção e alívio da dor.
DISCUSSÃO
Os diversos estímulos dolorosos no período neonatal ocasionam alterações em múltiplos órgãos e sistemas, tendo como consequência
o aumento da morbidade e da mortalidade neonatal8. O RN internado na UTIN recebe em média 53 estímulos dolorosos, e uma média de 65% dos procedimentos não recebem analgesia adequada3.
Os enfermeiros que atuam na unidade pesquisada acreditam que a
dor se faz presente dentro da UTIN em quase todas as manipulações
e procedimentos. Todos os enfermeiros entrevistados reconheceram
que o RN é capaz de sentir dor:
[…] tá presente em tudo que a gente faz, na manipulação desses nenenzinhos e na maioria dos procedimentos […] sentem dor (Jade).
A dor é presente em 99,9% dos RN […] (Cristal).
A dor sempre se fará presente no cuidado ao RN, sendo o mesmo
capaz de percebê-la mais intensamente do que crianças mais velhas
e/ou adultos devido à imaturidade de controle inibitório, reduzindo
a capacidade de modular as experiências dolorosas, cabendo ao enfermeiro avaliar e definir o método de tratamento mais adequado,
promovendo assim o bem-estar do RN9.
Os cuidados destinados aos RN devem compreender princípios que
busquem minimizar as intervenções dolorosas, dispondo de estratégias como: existência de rotina para a avaliação da dor, redução
dos procedimentos realizados à beira do leito, utilização de medidas
cientificamente comprovadas para prevenir e aliviar as dores, como
medidas não farmacológicas e farmacológicas4.
A Agência Americana de Pesquisa e Qualidade em Saúde Pública e a
Sociedade Americana da Dor a descrevem como o quinto sinal vital,
devendo ser avaliada e registrada juntamente com os outros sinais
vitais: temperatura, pulso, respiração e pressão arterial9.
Nessa mesma perspectiva, a Joint Comission on Accreditation on
Heathcare Organizations, entidade norte-americana de avaliação de
hospitais, publicou em 2000 uma norma que inclui a dor como
quinto sinal vital. A norma determina que a dor deve ser mensurada,
assim como os demais sinais vitais, sendo padronizada em todas as
instituições de saúde. Deve-se padronizar a mensuração da dor e
seu registro, tornar-se rotina de médicos e enfermeiros que prestam
assistência à saúde10,11.
Quanto à percepção do enfermeiro relacionado à temática, percebeu-se que eles não reconhecem a dor com o quinto sinal vital e
consequentemente não a avaliam sistematicamente.
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Eu não ouvi falar nessa nomenclatura [...] a primeira vez que estou
ouvindo, não sei se é nova ou se eu desconheço [...] (Pérola).
Na nossa unidade eu não sei nada sobre o quinto sinal vital [...] olha,
para falar a verdade não lembro [...] (Esmeralda).
Esse resultado contraria os achados em estudo realizado em um hospital universitário no Paraná no que diz respeito à verificação da dor,
apontando que 79,3% dos profissionais a avaliavam com os demais
sinais vitais11.
Pode-se observar no estudo a fragilidade e inconsistência do conhecimento quanto à temática, constatando-se através das falas
que os participantes não utilizam a nomenclatura “dor como quinto sinal vital”.
Em estudo realizado na região Noroeste do Rio Grande do Sul, os
participantes, apesar de não realizarem a mensuração adequada,
eram conhecedores da nomenclatura e ainda, afirmaram que o quinto sinal vital deveria ser avaliado, tratado e registrado conforme os
demais parâmetros fisiológicos12.
A avaliação da dor no RN é um desafio para os profissionais de saúde por tratar-se de um fenômeno subjetivo, além da incapacidade
dos RN em relatá-la verbalmente. Em virtude dessa ausência de comunicação verbal dos pacientes, é primordial que os enfermeiros das
unidades neonatais estejam atentos a essa linguagem tão diferente,
expressada através de atuações, promovendo um cuidado integral e
seguro ao prematuro13.
Quando questionados quanto à identificação e avaliação da dor, os
enfermeiros relataram dificuldades relacionadas à incapacidade de
sua verbalização conforme as falas a seguir:
[…] é complicado falar, porque é um paciente que não fala […] (Rubi).
[…] não é muito fácil né, mas assim, a gente tenta identificar […]
(Safira).
A não verbalização da dor que vivenciam ainda é considerada uma
dificuldade pela equipe de enfermagem. Os RN a manifestam pelo
comportamento, devendo a equipe estar preparada para reconhecer
e interpretar os sinais após estímulos dolorosos e estressantes14.
Quando questionados quanto à utilização de escalas, frequência
e protocolos de avaliação, constatou-se a ausência de protocolos e
rotinas para manuseio da dor e a não utilização de métodos para
sua mensuração. Os profissionais admitem serem conhecedores das
escalas, mas admitem a falta de prática diária:
[…] não tem escala nenhuma, a gente sabe que existe, mais não tem
uma que a gente usa aqui no setor […] (Jade).
[…] não tem nenhum protocolo aqui […] (Diamante).
[…] na verdade tem uma escala para dor, mas ela não é aplicada. (Ágata).
Os enfermeiros realizam a análise da dor em RN de forma distinta,
baseada em valores e conhecimentos prévios e particulares de cada
profissional, o que pode vir a repercutir no estado clínico do paciente, possibilitando a ocorrência de iatrogenia no cuidado, infringindo
assim, os princípios da segurança do paciente1.
A avaliação da dor em RN tem sido realizada de maneira incipiente,
por análises individuais de cada profissional, adotando critérios particulares e sem padronização, dificultando o tratamento adequado15.
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Quanto à identificação e aos sinais que os levam a perceber a dor,
testificou-se que o choro e as expressões faciais são as manifestações
comportamentais mais utilizadas para sua percepção:
[…] bebê mais estável, é choro […] avalia pela face né, tem aquele
que enruga a testa, faz aquela cara de dor, faz uma cara de sofrimento
(Safira).
Através dos reflexos inatos como choro ou expressão facial (Onix).
[…] choro é uma das manifestações da dor, as vezes o bebê está sedado
ou está pouco reativo, a gente percebe algum franzindo no rosto [...]
(Diamante).
Com resultados semelhantes, uma pesquisa em UTIN em quatro
hospitais públicos de Fortaleza, no estado do Ceará, mostrou que a
maioria dos enfermeiros avalia a dor observando mudanças de comportamento do bebê como choro e alterações na face15. A utilização
de sinais comportamentais é considerada como principal método de
avaliação da dor pela equipe de enfermagem13,16.
O choro é considerado um método primário de comunicação do
RN por mobilizar o adulto, a mãe ou o profissional de saúde, o que
acaba limitando o profissional ao diagnosticar a dor, uma vez que
muitos bebês não choram durante procedimentos dolorosos. Ao ser
avaliada, deve-se considerar o fato de que outros fatores podem ocasionar o choro no RN como fome e desconforto17.
Considerando que os estímulos dolorosos acarretam alterações comportamentais que podem estar ou não agregadas a outros sinais, o
profissional deve estar vigilante a esses sinais. Verificou-se na UTIN
pesquisada, a sensibilização por parte dos profissionais ao atentarem
também para alterações fisiológicas, conforme relatos:
(…) fica taquicárdico, a saturação cai (…) (Jade).
(…) dá taquicardia, é o que a gente mais percebe nele pela monitorização que a gente tem, né? (Diamante).
(…) queda de saturação (…) aumento da frequência respiratória (…)
aumento da frequência cardíaca (Turquesa).
Em estudo realizado com 13 profissionais de saúde de uma UTIN
em Mossoró, no estado Rio Grande do Norte, os entrevistados
utilizavam como parâmetros para a identificação da dor, o choro,
face, mudanças de comportamento e as alterações dos sinais vitais
(SSVV)18. As manifestações fisiológicas são importantes para avaliar
a dor na prática clínica, mas, não devem ser usadas de forma isolada
para determinar se o RN tem dor, devendo agregá-las aos parâmetros comportamentais19.
Dentre os procedimentos invasivos realizados no período de internação nas unidades neonatais, que muitas vezes se constitui um
processo árduo, iatrogênico e estressante tanto para o RN quanto
para a equipe que o assiste, destaca-se a punção com cateter vascular
periférico curto, principalmente devido às características vesicantes
da maioria dos componentes de apoio vital utilizado1.
Ao serem interrogados quanto aos procedimentos mais dolorosos, os
enfermeiros citaram como estímulos que causam mais dor, as punções de modo geral conforme relatos a seguir:
[...] a furada de calcâneo quando é para [...] glicemia ou teste do pezinho e punção venosa, mas a do pé acho que dói mais porque ela fica
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doendo depois ela continua doendo ao contrário da punção venosa que
só dói na hora (Safira).
[...] punção venosa que acontece quase que rotineiramente [...]
(Esmeralda).
Tudo o que é relacionado à punção, furar, coleta de exame, punção para
gaso, punção para acesso são os mais dolorosos (Cristal).
Em estudo realizado com técnicas de enfermagem no Ceará sobre
os procedimentos realizados nas UTIN, vários são considerados dolorosos, entre eles: punção venosa, 25 (100%), capilar, 10 (40%),
arterial 8 (32%), e lombar, 8 (32%)20.
A punção do calcâneo é recomendada para exames que precisam de
pequena quantidade de sangue, por exemplo, o teste do pezinho, hematócrito, bilirrubina total, gasometria venosa e glicemia. O sangue
colhido na punção do calcâneo pode ser usado para muitas outras
finalidades terapêuticas, impedindo assim mais estímulos dolorosos
aos bebês. A melhor utilização desse processo beneficia tanto o profissional que poderá desempenhar outras tarefas ao invés de gastar o
tempo com intervenções dispensáveis, quanto o paciente que não
sofrerá com tantos estímulos doloridos21.
O cateter central de inserção periférica (PICC) é um cateter venoso
central que é implantado por uma veia periférica para a administração de fármacos, nutrição parenteral total, e soluções hipertônicas
por um período prolongado em veias centrais de forma segura. A
introdução do PICC é um procedimento doloroso e a dor repetida
por várias vezes pode adiar a recuperação do RN22.
Durante a entrevista foi mencionado pelos enfermeiros a importância do uso do PICC por proporcionar maior período de uso e, mesmo que oferecendo desconforto ao RN no momento da inserção,
evita que ele seja manipulado várias vezes à procura de um acesso
venoso periférico. Nas falas a seguir pode-se observar que tal procedimento fora citado como um dos processos mais dolorosos:
[...] punção venosa sendo ela periférica ou central PICC [...] (Ágata).
Alguns procedimentos invasivos [...] punção periférica [...] aqui 90%
dos RN tem PICC [...] então a gente acaba promovendo essa dor no
bebê [...] (Rubi).
Grande parte dos RN que se encontram em UTIN são prematuros.
Como consequência disso, tem-se o não desenvolvimento adequado dos pulmões e outros agravos. Durante a realização da pesquisa
de campo, observou-se que muitos RN faziam uso de vias aéreas
artificiais. Nessa perspectiva, os enfermeiros entrevistados citaram a
aspiração de secreções como procedimento doloroso, conforme relatos a seguir:
Aspiração de tubo [...] (Safira).
Aspiração de traqueia [...] (Pérola).
Na prática diria que o mais doloroso é aspiração traqueal que são nos
intubados [...] (Turmalina).
Objetivando investigar as manifestações comportamentais de RN
pré-termos internados em unidades de alto risco, observou-se que no
momento da aspiração traqueal, os RN apresentaram choro e movimentos de torção como manifestações predominantes. A aspiração
traqueal é de suma importância para a terapêutica da ventilação mecâ-
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nica pulmonar, visto que a maioria é dependente e, apesar de parecer
simples, exige cuidados rigorosos a fim de impedir efeitos indesejáveis,
especialmente pela imaturidade orgânica desses pacientes23.
A analgesia deve ser individualizada para todos os RN com doenças
potencialmente dolorosas ou que sejam submetidos a procedimentos
invasivos cirúrgicos ou não. Apesar de atualmente existir consenso
mundial sobre a importância do controle da dor, os profissionais da
saúde, na maioria das vezes, são incapazes de identificá-la e tratá-la24.
Existem hoje várias alternativas para evitar a dor e o sofrimento desnecessário em RN internados, pois além da terapia farmacológica,
a equipe de enfermagem pode utilizar medidas alternativas e alívio
afetivo e desconfortos durante a internação25.
Os métodos não farmacológicos são técnicas não invasivas para minimizar a dor e compreendem um conjunto de medidas de ordem
emocional, física, educacional e comportamental, na sua maioria
com mínimos riscos de complicação, baixo custo e fácil aplicação.
No Brasil, os métodos mais utilizados envolvem a contenção facilitada e enrolamento, a musicoterapia, ambiente, o método canguru
e amamentação, a sucção não nutritiva o posicionamento e o uso
da glicose19.
É fundamental o conhecimento teórico e prático do enfermeiro relacionado à dor, pois só dessa forma poderá prestar ao RN a prevenção
adequada e os cuidados necessários trazendo conforto e segurança ao
RN como mostrado nas falas a seguir:
[...] A gente aninha o bebê [...] (Cristal).
[...] A gente promove o conforto através de ninho [...] a gente envolve ele
no próprio lençol [...] (Rubi).
[...] A gente faz antes para prevenir a dor, a gente enrola ele faz tipo um
charutinho [...] (Safira).
O aninhamento é um método não farmacológico de alívio e conforto da dor cientificamente eficaz, pois simula o posicionamento
intrauterino, causando sensação de segurança, conforto e auto-organização, além de minimizar a perda de calor corporal para o ambiente. Esse cuidado constitui-se no posicionamento de flexão dos
membros superiores e inferiores, diminuindo a resposta psicológica
e comportamental do estresse e da dor nos RN26.
O enrolamento ajuda a autorregulação do RN durante os procedimentos estressantes e dolorosos, tendo como princípio a manutenção da linha mediana. Cuidados que incluem mudar o bebê de
posição, enrolar no cueiro, aninhar, manter a posição flexionada e
dar suporte postural com contenção manual ajudam a organização e
a autorregulação dos RN27.
Como a dor é prejudicial, o diagnóstico é tão importante quanto
o tratamento. Com intuito de prevenir e aliviá-la, os enfermeiros
utilizam a sucção não nutritiva.
[...] faz uma sucção não nutritiva e uma luvinha [...] (Safira).
[...] a gente faz uma chupetinha improvisada com luva e gazes [...]
(Esmeralda).
A sucção não nutritiva é utilizada geralmente para manter o bem-estar do RN, quando é necessária a realização de procedimentos
dolorosos e invasivos e pode ser utilizada como uma medida terapêutica, possibilitando a autorregulação psicossomática e somática
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do RN. É recomendada para a diminuição de escores de dor em
procedimentos dolorosos de leve a moderado e deve ser utilizada
rotineiramente27.
CONCLUSÃO
Através dos relatos dos enfermeiros foi possível compreender a relevância do manuseio adequado da dor, visto que quando não avaliada, ela pode prolongar o tempo de internação. A percepção do enfermeiro na identificação dos sinais álgicos promove um atendimento
de qualidade, humanizado e a minimização de lesões.
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The impact of chronic pain on functionality and quality of life of the elderly
O impacto da dor crônica na funcionalidade e qualidade de vida de idosos
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ABSTRACT
BACKGROUND AND OBJECTIVES: Chronic pain is one of the
most common conditions found by health professionals in elderly
and is associated with substantial impairment of reduced mobility,
avoidance of activities, depression, sleep impairment and isolation.
The objective of this study was to check the impact of chronic pain
on the functionality and the quality of life of the elderly.
METHODS: It is a descriptive, cross-sectional and exploratory
study with 20 patients attending the Pain Clinic of Hospital de
Base de São José do Rio Preto. Twenty patients under the age of
60 were evaluated by the same instruments for comparative data.
The instruments used were a semi-structured interview containing questions about sensory aspects, emotional and functional
impact, sleep, attitudes and beliefs, coping style, treatment, expectation and objectives, and resources. The World Health Organization Quality of Life Assessment for Older Adults questionnaire was used to evaluate the quality of life and, to evaluate the
functional capacity of daily life, the OARS, multidimensional
functional assessment questionnaire. The pain was assessed by
the Brief Pain Inventory.
RESULTS: A significant difference was observed between the
domains of sensory abilities, autonomy and intimacy (p<0.05)
in which the analyzed group presented worse values than the
control, while the latter presented worse value in the domain of
death and dying. In addition, there was a statistical difference
between the groups in the instrumental activity of daily living
and between the intensity of pain.
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CONCLUSION: The pain had a negative influence on the quality of life and impact on the functionality of the elderly studied
in the Pain Clinic
Keywords: Chronic pain, Health of the elderly, Quality of life.
RESUMO
JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A dor crônica é uma das
condições mais comuns encontradas pelos profissionais de saúde; e nos idosos está associada à substancial mobilidade reduzida,
esquiva de atividades, depressão, comprometimento do sono e
isolamento. O objetivo deste estudo foi verificar o impacto da
dor crônica na funcionalidade e na qualidade de vida de idosos.
MÉTODOS: Trata-se de um estudo descritivo, transversal, exploratório com amostra de 20 pacientes pertencentes à Clínica da Dor
do Hospital de Base de São José do Rio Preto. Para os dados comparativos foram avaliados pelos mesmos instrumentos 20 pacientes
com idade inferior a 60 anos. Os instrumentos utilizados foram:
entrevista semiestruturada contendo questões sobre aspectos sensoriais, impacto emocional, impacto funcional, sono, atitudes e
crenças, enfrentamento, tratamento, expectativa e objetivos e recursos. Para avaliar a qualidade de vida foi utilizado o questionário World Health Organization Quality of Life Assessment for Older
Adults e, para avaliar a capacidade funcional da vida diária, a escala
de atividades física e instrumental da vida diária “OARS”. A dor,
por sua vez, foi avaliada pelo Inventario Breve de Dor.
RESULTADOS: Foi observada diferença significativa entre os
domínios de habilidades sensoriais, autonomia e intimidade
(p<0,05) em que o grupo analisado apresentou piores valores que
o controle, enquanto este último grupo apresentou pior valor no
domínio de morte e morrer. Além disso, houve diferença estatística entre os grupos na atividade instrumental da vida diária e
entre a intensidade da dor.
CONCLUSÃO: A dor acarretou influência negativa na qualidade de vida e afetou a funcionalidade dos idosos pesquisados na
clínica da dor.
Descritores: Dor crônica, Qualidade de vida, Saúde do idoso.
INTRODUÇÃO
O envelhecimento da população é um acontecimento inquestionável e que se amplia com o passar dos anos. Segundo dados da
Organização Mundial da Saúde (OMS)1, estima-se que em 2020 o
número de pessoas com idade superior a 60 anos irá superar o número de crianças com até 5 anos e, em 2050, a população com mais
de 60 anos chegará a 2 bilhões de indivíduos, que representará um
quinto da população do planeta. Nesse sentido, um dos desafios da
saúde pública global será enfrentar os problemas relacionados com
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a dor crônica (DC), tendo em vista que é uma das condições mais
comuns encontradas em pacientes com idade ≥65 anos2.
A DC está relacionada com uma incapacidade substancial de mobilidade esquiva de atividade, quedas, depressão e ansiedade, comprometimento do sono e isolamento2,3. Contudo, esses efeitos negativos
não se restringem apenas ao paciente, mas também englobam situações que perturbam as relações familiares e sociais, além de alterar os
papéis que esses indivíduos se reconhecem na sociedade4.
Diante disso, observa-se que a DC vai além de um evento sensorial,
pois também compreende elementos afetivos (respostas emocionais
à dor), cognitivos (atitudes e crenças sobre a dor), comportamentais
(p. ex.: comportamentos manifestados em resposta à dor por pacientes, familiares ou cuidadores), bem como componentes sensoriais (p.
ex.: qualidade, localização e padrão temporal)5.
As distinções nas pesquisas publicadas em relação à população, aos
métodos e às definições, entretanto, dificultam a comparação entre
estudos e impossibilita determinar a prevalência definitiva de dor em
idosos3. Esse fato cria obstáculos para que os profissionais da área da
saúde consigam desenvolver competências para planejar avaliações e
programas para gerenciar a DC em pacientes idosos.
Com relação à avaliação do idoso com DC, a literatura fornece pouca informação, visto que é preconizada uma avaliação abrangente
com medidas multidimensionais, instrumentos para verificar as
atividades de vida diária, coleta de dados de familiares/cuidadores,
constatação de atitudes e crenças sobre a dor, revisão de comorbidades e fármacos, entre outras. Nesse contexto, há ainda limitações
importantes baseada em evidencias2.
O objetivo deste estudo foi avaliar o impacto da DC na funcionalidade e na qualidade de vida (QV) de idosos.
MÉTODOS
Trata-se de estudo descritivo, transversal, exploratório de abordagem
quantitativa. A amostra analisada foi de 20 pacientes (grupo teste
‒ GT), maiores de 60 anos. A estimativa de tamanho da amostra
considerou um nível de confiança de 95%, erro máximo desejado
de três pontos e um desvio padrão médio, estimado em estudo piloto, igual a 12,5 pontos, totalizando uma amostra mínima de 20
indivíduos. Para os dados comparativos foram avaliados pelos mesmos instrumentos 20 pacientes (grupo controle ‒ GC) com idade
inferior a 60 anos e que também foram atendidos na Clínica da Dor.
Foram excluídos pacientes que não concordaram em participar do
estudo através da assinatura do Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido (TCLE), e aqueles com déficits sensoriais e limitantes
triados pelo teste MiniMental6.
Os instrumentos utilizados foram: entrevista semiestruturada contendo questões sobre aspectos sensoriais, impacto emocional, impacto funcional, sono, atitudes e crenças, enfrentamento, tratamento, expectativa e objetivos e, recursos de apoio, além da obtenção de
alguns dados pessoais. Além disso, para avaliar a QV foi utilizado o
questionário World Health Organization Quality of Life Assessment
for Older Adults (WHOQOL-OLD)7, contendo 24 questões divididas em seis domínios, que compreendem habilidade sensorial,
autonomia, atividades passadas, presentes e futuras, participação social, morte e o morrer, e intimidade. Para a avaliação da capacidade
funcional da vida diária foi utilizada a Escala de Atividades Física e
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Instrumental da Vida Diária (OARS)8, que analisa a capacidade de
realizar as atividades de forma autônoma, com auxílio ou totalmente
incapaz, pontuadas de zero a 2, que é escalada de zero a 14 para cada
atividade, sendo que quanto menor a pontuação, maior é a dependência do indivíduo. A dor, por sua vez, foi avaliada pelo Inventário
Breve de Dor9 (IBD). Esse instrumento incluiu 15 itens, subdivididos em duas partes: a primeira avalia a intensidade da dor (8 itens), e
a segunda avalia a interferência da dor em aspectos da vida (7 itens):
habilidade para caminhar, sono, trabalho, relacionamento com outras pessoas e aproveitamento da vida em uma escala numérica de
zero (sem dor) a 10 (pior dor possível).
O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da FAMERP (parecer n° 2.647.844) e realizado no Ambulatório
da Clínica da Dor, Hospital de Base (FUNFARME/FAMERP).
Análise estatística
Todos os participantes (GT e GC) foram submetidos a uma única
avaliação e os dados obtidos foram inseridos em planilhas no programa Excel. Toda a análise estatística foi realizada com nível de significância = 0,05. Para a realização das comparações entre ambos
os grupos foi utilizado o teste Mann-Whitney, visto que os dados
não são paramétricos, e para as correlações foi utilizada a Correlação
Linear de Pearson.
RESULTADOS
As características sociodemográficas das amostras estudadas são
apresentadas na tabela 1.
Com relação aos aspectos sensoriais no GT, 40% (n=8) relataram
diminuição da acuidade visual e 32% (n=6) de perda auditiva. Todos os idosos deste grupo citaram declínio das habilidades físicas e
de saúde que impactam emocionalmente suas vidas.
Com relação ao sono, 57,5% (n=11), no GT referiram qualidade
do sono ruim, enquanto 33,3% (n=7) do GC relatam o mesmo
(p<0,05).
No GT, 65% (n=13) creem que terão sempre a dependência do
fármaco e a atitude mais frequente de 55% (n=10) é de que a dor
estimula o repouso e a redução das atividades.
Quanto ao enfrentamento, no GT, 20% (n=4) mencionaram a
música, 35% (n=7) rezar, 15% (n=3) isolar-se, 10% (n=2) conversar,10% (n=2) alongar-se e 10% (n=2) distrair-se.
Nos grupos estudados, os diagnósticos apresentados foram DC
relacionada a doenças osteoarticulares (n=8), neuropatia diabética
(n=6), síndrome dolorosa após acidente vascular encefálico (n=6),
polimialgia reumática (n=6), distúrbios musculoesqueléticos (n=8),
outros (n=6).
Quanto à análise das variáveis relacionadas com a QV obtida pelo
WHOQOL-OLD, as médias para cada domínio e a média geral
podem ser observadas na figura 1.
A análise mostrou que houve diferença estatística significante
(p<0,05) entre os domínios de habilidades sensoriais (p=0,002), autonomia (p=0,001) e intimidade (p=0,023) demonstrando que o
GT apresentou piores valores que o GC.
O GC mostrou-se com maiores preocupações, inquietações e temores sobre a morte e morrer do que o GT, com diferença significativa
(p=0,038).
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Tabela 1. Características sociodemográficas dos pacientes de ambos os grupos
Variáveis

Grupos

n

Média e DP

Idade

GT
GC

20
20

66,35±6,25
49,45±7,65

Sexo

GT
GC

20
20

Feminino – 30 (n=6)
Feminino – 50 (n=10)

Escolaridade

GT

20

GC

20

Analfabeto – 5 (n=1)
Fundamental incompleto – 35 (n=7)
Fundamental completo – 15 (n=3)
Médio incompleto – 10 (n=2)
Médio completo –15 (n=3)
Superior incompleto – 0
Superior completo – 20 (n=4)
Analfabeto – 0
Fundamental incompleto – 40 (n=8)
Fundamental completo –15 (n=3)
Médio incompleto – 10 (n=2)
Médio completo – 25 (n=5)
Superior incompleto – 5 (n=1)
Superior completo – 5 (n=1)

GT
GC

20
20

Situação laboral

%

Inativo – 95 (n=19)
Inativo –100 (n=20)

GT = grupo teste; GC = grupo controle.
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Figura 1. Média dos escores dos domínios relacionados ao questionário de qualidade de vida pelo WHOQOL–OLD em ambos os grupos
GT = grupo teste; GC = grupo controle.

Em relação à capacidade funcional para as atividades básicas da vida
diária, obtida pela escala de “OARS”, a média das pontuações pode
ser observada na tabela 2. Em relação às atividades instrumentais,
70% (n=14) dos idosos referiram ser incapaz de fazer limpeza e arrumação de casa, enquanto 15% (n=3) alegaram precisar de alguma
ajuda e 15% (n=3) realizam a tarefa sem ajuda. Quando questionados sobre as atividades como a de realização de compras, 25% (n=5)
se consideraram incapaz de fazê-las, 45% (n=9) necessitam de alguma ajuda e 30% (n=6) realizam sem nenhuma ajuda. Nas avaliações

das atividades do âmbito físico, 70% (n=14) dos idosos revelaram
que necessitam de ajuda para se deitar e levantar da cama enquanto
30% (n=6) conseguem fazer sem qualquer ajuda ou apoio.
Quando se perguntou se já tiveram problemas em conseguir chegar
a tempo ao banheiro, 70% (n=14) apontaram que sim e 30% (n=6)
apontaram que não.
Na tabela 3, pode ser observada a média dos dados obtidos para os
diversos parâmetros na avaliação do nível de dor entre os grupos pelo
Inventário Breve da Dor (IBD).
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Tabela 2. Média das pontuações da escala de atividade física e instrumental da vida diária de OARS
Domínios
Atividade instrumental
de vida diária
Atividade física da vida
diária

Grupos

n

Média e DP

Valor de p

GT

20

8,65±2,98

0,045*

GC

20

10,8±2,71

GT

20

11,5±1,53

GC

20

11,7±1,81

0,481

GT = grupo teste; GC = grupo controle; *p<0,05 = diferença estatisticamente
significativa (teste Mann-Whitney); OARS = escala de atividades física e instrumental da vida diária.

Tabela 3. Análise dos dados do Inventário Breve da Dor
Parâmetros

Intensidade da dor

GT
Média e DP
(n=20)

GC
Média e DP
(n=20)

Valor
de p

9,1±1,23

8,6±2,26

0,048*

Interferência da dor em atividades em geral
Humor

6,2±3,50

7,85±1,76

0,250

Habilidade de caminhar

7,2±3,60

7,15±3,33

0,942

Trabalho

8,8±2,44

9,3±1,79

0,662

Relacionamento com
outras pessoas

6,1±3,40

5,45±3,13

0,490

Sono

7,6±2,95

7,9±1,65

0,653

Habilidade de apreciar a vida

7,2±2,90

6,5±3,05

0,430

GT = grupo teste; GC = grupo controle; *p<0,05 = diferença estatisticamente
significativa (teste Mann-Whitney).

Por meio da Correlação de Spearman foram realizadas comparações
entres os dados de QV com os dados das atividades instrumentais
das escalas de dor e das interferências que a dor ocasiona nas atividades dos idosos. Tendo como parâmetro p<0,05, pode-se observar
que houve diferenças significativas quando analisada a QV com atividade instrumental de vida diária (AIVD) (R=0,4861) e atividade
física da vida diária (AFVD) (R=0,4946). Quanto à correlação dor
versus QV resultou em diferença estatística significativa apenas a de
intensidade fraca (r=0,5863). Quando correlacionadas a dor intensa
e moderada não se observou correlações significativas (r=0,3351 e
‒0,2143, respectivamente).
Em relação à interferência que a dor possui na QV, em alguns aspectos houve significância nos âmbitos de atividade geral (R=-0,5955),
trabalho (R=-0,6486) e relacionamento pessoal (R=-0,6455).
Nos demais aspectos: humor, habilidade de caminhar, sono e habilidade de apreciar a vida, não foram encontradas correlações. Outra
correspondência observada quando analisada foi a QV com o local
de dor dos pacientes (R=-0,4549).
DISCUSSÃO
Observou-se na amostra que houve predomínio do sexo masculino
(70%). Esse fato pode estar relacionado com uma desvalorização do
autocuidado e da saúde10. Quanto à escolaridade dos idosos, 20%
(n=4) possuíam nível superior completo, o que permitiu observar
que, assim como no estudo de Miranda e Banhato11, houve aumento da população idosa com maior conhecimento acadêmico12.
Entretanto, neste estudo pode-se observar que mesmo com melhor
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escolaridade, a DC teve grande influência negativa na QV da população estudada.
Ao analisar os dados de QV dos idosos pelo questionário WHOQOL-OLD, observou-se que houve diferenças estatísticas nos domínios de habilidade sensorial, autonomia, intimidade e morte e
morrer, sendo este último mais prevalente no GC.
No âmbito da autonomia e intimidade, com o passar da idade, as
pessoas tendem a necessitar de maior ajuda, seja de familiares ou de
cuidadores. Nesse sentido, as formas imperativas tendem a se sobressair, não sobrando espaço para a negociação com os desejos que os
idosos possuem, ou seja, a liberdade de tomar decisões sobre a sua
vida acaba se tornando cada mais reduzidas13, podendo ocasionar,
até mesmo, uma perda de autoestima14. Isso acarreta que o grupo
social de maior idade apresente piores resultados, como observado
na pesquisa, quando comparado com uma população adulta jovem.
Além disso, a diferença entre os grupos quanto à habilidade sensorial
pode ter correspondência com a regressão dos sentidos com o passar
da idade, sendo a perda auditiva e visual as mais mencionadas15.
Cavazzana et al.16 relataram que o funcionamento sensorial prejudicado afeta a QV das pessoas idosas ao influenciar o modo como experimentam o ambiente e reagem a estímulos e limitam as atividades
sociais - fatos que podem levar ao isolamento e à depressão.
Por outro lado, os grupos abaixo de 60 anos apresentaram maior preocupação em relação ao domínio de morte e morrer. Esse fato pode
estar relacionado à ocorrência do grupo de 35 a 60 anos apresentar
maiores índices de ansiedade e depressão que prejudicam a QV17.
Diante disso, pode-se pressupor que esses aspectos emocionais e de
saúde emocional têm grande influência nesse tipo de pensamento.
Um estudo recente18 referiu que pacientes adultos jovens e adultos,
com doenças hematológicas e DC, experimentaram sofrimento psicológico, vivendo com incerteza futura em relação à sua cura e medo
da morte, afetando assim negativamente a QV. Assim, neste estudo,
os autores sugeriram a necessidade de intervenções psicológicas específicas para a idade, planejadas para lidar com esse medo.
Ao analisar a QV total, pode-se observar diferença estatística entre os
grupos analisados (p=0,008), visto que a média geral do questionário do GT foi de 53,55 enquanto do GC foi 56,98. Logo, percebeu-se que houve uma transformação nas condições sociais, psicológicas
e físicas dos idosos com o passar da idade, prejudicando, assim, o
seu bem-estar.
Ferretti et al.19 referiram que a dor interfere na percepção que cada
pessoa tem de sua vida e, devido a esse fato, requer ações adequadas
visando o bem-estar e controle, a redução das queixas dolorosas para
melhorar a capacidade funcional, a QV e desenvolver estratégias preventivas que ajudem a melhorar a saúde desses indivíduos18.
Na avaliação de “OARS”, obteve-se diferença entres os grupos na
AIVD. Tal informação está de acordo com outra pesquisa19, pois
as atividades avaliadas, tais como ir a lugares distantes que exigem
tomar condução ou, fazer compras, exigem uma grande integridade
física e cognitiva. Concluiu-se então que, a perda progressiva dessa
integridade acarreta maior necessidade de ajuda ou até mesmo desinteresse em realizar algumas tarefas.
Contudo, a dor também acaba sendo um parâmetro para a avaliação
da QV dos idosos, pois muitas vezes estimula situações incomodas e
limitantes20. Assim, a análise da intensidade de dor acaba sendo fundamental para averiguar a sua influência no modo de vida do paciente.

O impacto da dor crônica na funcionalidade
e qualidade de vida de idosos

A população de maior idade apresenta maior intensidade de dor21,22,
que é observada no estudo, já que a média de dor do grupo dos acima de 60 anos se enquadra nas dores de nota máxima, enquanto, o
GC, abaixo de 60 anos, enquadra-se nas dores moderadas, que são
mais fracas se comparadas com a anterior. Além dessa alta escala de
dor, pode-se observar que os idosos apresentam um tempo médio
de dor muito grande (8,75±4,59 anos), fazendo com que o índice
de pacientes com DC seja muito elevado, assim como em outros
estudos21,23. A ausência de diferença estatística entre a interferência
da dor para diversas atividades entre os grupos é decorrente de que
dor tende a ser limitante para qualquer pessoa24. Ou seja, independentemente da idade, a dor tem interferência negativa na realização
de tarefas, como andar, se relacionar, trabalhar, entre outros.
Dessa forma, é necessária a avaliação dos componentes físicos, psicológicos, história pessoal, aspectos sociais, crenças para que todos
os profissionais entendam como o indivíduo percebe sua dor e se
adapta a ela.
CONCLUSÃO
A partir deste estudo pode-se inferir que a DC teve influência negativa na QV da população idosa e afeta a funcionalidade e a autonomia desses indivíduos.
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ABSTRACT
BACKGROUND AND OBJECTIVES: Musculoskeletal disorders are accentuated with aging. Among these, chronic pain can
influence several functional aspects such as handgrip strength,
especially in institutionalized elderly. The objective of this study
was to check the prevalence of chronic pain and to analyze the
handgrip strength in institutionalized elderly.
METHODS: A cross-sectional, population-based study was carried out at long-term care facilities in Passo Fundo/RS (20162018). The population was composed of 281 residents, evaluated for sociodemographic variables (medical records), handgrip
strength (manual dynamometry), and chronic pain (self-report).
The statistical analysis used the descriptive statistics and the Student t-test of independent samples (p≤0.05).
RESULTS: The sample consisted of 173 elderly individuals
(80.95±8.94 years). The majority lived in private institutions, were
women, widows, with 1 to 8 years of education. The prevalence
of chronic pain was 39.3%, and the mean handgrip strength was
7.0±6.42kg (right hand) and 6.24±5.96kg (left hand). The handgrip strength was higher in the groups of elderly men (right and left
hands: p=0.000) and non-long-living seniors (right hand: p=0.017;
left hand: p=0.002). There was no difference in handgrip strength
values between the groups with and without chronic pain (p>0.05).
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CONCLUSION: Institutionalized elderly present an expressive
prevalence of chronic pain and handgrip strength values much
lower than expected, being influenced by gender and age.
Keywords: Gender and health, Hand strength, Health profile,
Longevity, Long-term care facilities for the elderly, Pain.
RESUMO
JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: Os distúrbios musculoesqueléticos se acentuam com o avanço da idade. Dentre eles, a dor
crônica pode influenciar em diversos aspectos funcionais, como
a força de preensão manual, especialmente em idosos institucionalizados. O objetivo deste estudo foi verificar a prevalência de
dor crônica e analisar a força de preensão manual em idosos institucionalizados.
MÉTODOS: Estudo transversal de base populacional, realizado
em instituições de longa permanência de Passo Fundo/RS (20162018). A população foi composta por 281 residentes, avaliados
quanto às variáveis sociodemográficas (registros médicos), a força
de preensão manual (dinamometria manual) e a dor crônica (autorrelato). A análise estatística utilizou a estatística descritiva e o
teste t Student de amostras independentes (p≤0,05).
RESULTADOS: A amostra foi composta por 173 idosos
(80,95±8,94 anos). A maioria residia em instituições privadas,
eram mulheres, viúvas e com escolaridade de 1 a 8 anos. A prevalência de dor crônica foi de 39,3% e a força de preensão manual
média foi de 7,0±6,42kg (mão direita) e 6,24±5,96kg (mão esquerda). A força de preensão manual foi maior nos grupos dos
idosos do sexo masculino (mãos direita e esquerda: p=0,000) e
dos idosos não longevos (mão direita p=0,017; mão esquerda
p=0,002). Não houve diferença nos valores de força de preensão
manual entre os grupos com e sem dor crônica (p>0,05).
CONCLUSÃO: Idosos institucionalizados apresentam uma expressiva prevalência de dor crônica e valores de força de preensão
manual muito abaixo do esperado, sendo influenciada pelo sexo
e pela idade.
Descritores: Dor, Força da mão, Sexo e saúde, Instituição de
longa permanência para idosos, Longevidade, Perfil de saúde.
INTRODUÇÃO
Consideram-se idosos os indivíduos com 65 anos ou mais nos países
desenvolvidos e a partir de 60 anos nos países subdesenvolvidos ou
em desenvolvimento1. No Brasil, as estimativas apontam que em
2025 a população idosa poderá chegar aos 32 milhões de pessoas2.

Prevalência de dor crônica e análise da força de
preensão manual em idosos institucionalizados

Com o envelhecimento humano ocorre uma série de insuficiências
fisiológicas e mudanças na atividade celular, tecidual e sistêmica. Assim, os idosos têm alterações no sistema neuromuscular, redução da
massa e força muscular, da flexibilidade, da resistência, da mobilidade articular, da coordenação e do equilíbrio3.
Os idosos são o grupo de indivíduos que sofrem maiores consequências provenientes da dor crônica osteomioarticular, condição que
acomete 100 milhões de pessoas no mundo. A dor é um dos principais fatores que causam impacto sobre a qualidade de vida (QV), a
produtividade4 e a funcionalidade, especialmente em idosos5.
Tais complicações decorrentes do processo de senescência são significativas e interferem na funcionalidade e no desempenho das atividades de vida diária6. Nesse sentido, as mãos, que são estruturas
complexas com funções particulares, como a força de preensão manual (FPM), e fundamentais para realizar as atividades de vida diária
(AVD) de maneira efetiva7, apresentam, fisiologicamente, crescimento nos seus valores da força de preensão até a terceira década de
vida que, a partir de então, têm declínio8. Somado a isso, os indivíduos com condições patológicas que causam dor apresentam esses
valores ainda mais prejudicados7,9. Nesse sentido, pode-se supor que
idosos institucionalizados, que podem apresentar diminuição da
FPM em virtude da dor, estejam mais suscetíveis a quedas, dificuldade para realização de AVD, impacto sobre a sua funcionalidade e
mobilidade e, inclusive, ao maior risco de mortalidade.
A literatura já apresentou os valores da FPM e sua relação com a
dor crônica em idosos da comunidade10. Contudo, poucos estudos
exploram essa relação em idosos institucionalizados, o que se torna
um problema, pois essa população apresenta piores condições físicas e cognitivas em relação aos seus pares na comunidade, podendo
interferir no seu estado de saúde11. Conhecer a prevalência de dor
crônica e os valores de FPM em residentes em instituições de longa
permanência para idosos (ILPI) é fundamental para o entendimento
do perfil de saúde dessa população, bem como para delinear estratégias de promoção de saúde e QV nesse contexto, além de contribuir
na implementação de políticas públicas na atenção a esses idosos.
Assim, o objetivo deste estudo foi verificar a prevalência de dor crônica e analisar a FPM em idosos institucionalizados.
MÉTODOS
Estudo transversal, de base populacional, de natureza descritiva e exploratória, que faz parte de um projeto intitulado “Padrões de envelhecimento e longevidade: aspectos biológicos, educacionais e psicossociais de idosos institucionalizados” (PROCAD) desenvolvido pelo
Programa de Pós-Graduação em Envelhecimento Humano da Universidade de Passo Fundo. O estudo foi conduzido em Passo Fundo/
RS, uma das cidades mais populosas do estado, caracterizada como
um importante polo regional de saúde e de educação. Além disso,
o município conta com 24 ILPI que abrigam cerca de 450 idosos12.
Para o cálculo amostral, realizou-se um cálculo por meio da fórmula
“n=Z2.p.(1-p)/e2”, onde a letra “n” corresponde ao tamanho amostral desejado, a letra “Z” corresponde ao desvio do valor médio aceitável para alcançar o nível de confiança desejado (adotado o valor
mais comumente utilizado para este tipo de cálculo: 1,96), a letra
“p” corresponde à proporção esperada (adotado o valor de 58,1%,
levando-se em consideração os achados de Barbosa et al.13 e a letra
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“e” corresponde à margem de erro admitida (adotado o valor mais
comumente utilizado para este tipo de cálculo: 0,05). Assim, o tamanho amostral necessário para responder ao objetivo deste estudo
seria de aproximadamente 374 indivíduos.
Os critérios de inclusão foram indivíduos de ambos os sexos, com
idade igual ou superior a 60 anos, que residiam em ILPI na cidade
de Passo Fundo/RS em período integral. Os critérios de exclusão
foram para indivíduos incapazes de deambular, de verbalizar ou de
realizar o teste de dinamometria manual (restritos ao leito), que estivessem hospitalizados no dia do encontro com a equipe de pesquisa,
portadores de sequelas neuromotoras dos membros superiores, com
amputação de algum dos membros superiores ou que estivessem em
quadro agudizados de doenças degenerativas. Foram considerados
como perdas os indivíduos elegíveis que se recusaram a participar ou
que não assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
(TCLE). Os participantes do estudo assinaram o TCLE.
O período da coleta de dados foi entre dezembro de 2016 e julho
de 2018. O procedimento de coleta de dados e a elaboração do instrumento de coleta de dados já foi descrito12. Os dados sociodemográficos e de saúde constaram em um questionário elaborado pelos
próprios autores, onde registrou-se o tipo de ILPI, o sexo, a faixa
etária, o estado civil, a escolaridade e a presença de dor crônica.
A FPM foi avaliada por meio da dinamometria manual, com um
aparelho da marca Kratos®. Esse instrumento mede a força de preensão da mão produzida por meio de uma contração isométrica registrada em quilogramas(kg)8. Neste estudo, utilizou-se as recomendações da American Society of Hand Therapists, onde o indivíduo
deve estar sentado, com o ombro aduzido, cotovelo fletido a 90º,
antebraço neutro e punho com 30º de extensão. Realizaram-se três
tentativas e, posteriormente calculou-se a média aritmética14.
Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa em Seres
Humano da UPF sob parecer número 2.097.278. O estudo está
de acordo com as diretrizes da Resolução 466/2012, do Conselho
Nacional de Saúde, que trata das normas regulamentadoras e dos
aspectos éticos das pesquisas envolvendo seres humanos, e com a
Declaração de Helsinki.
Análise estatística
Os dados foram codificados e armazenados em um banco de dados
em um software estatístico. Para a caracterização da amostra, empregou-se estatística descritiva e para verificar a relação entre as variáveis
quantitativas e qualitativas realizou-se a análise por meio do teste
t de Student de amostras independentes. O nível de significância
adotado foi de p≤0,05.
RESULTADOS
A população do estudo foi composta por 281 idosos residentes em
ILPI do município de Passo Fundo/RS. Com base nos critérios de
inclusão e exclusão, a amostra envolveu 173 idosos institucionalizados, com média de idade de 80,95±8,94 anos (60-100). Foram excluídos 108 idosos institucionalizados (16 idosos não responderam
sobre a presença ou não de dor crônica e 92 idosos não conseguiram
realizar o teste de dinamometria manual), totalizando uma perda
amostral de aproximadamente 38%. A tabela 1 apresenta os dados
referentes à caracterização da amostra estudada.
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Tabela 1. Caracterização da amostra. Passo Fundo/RS, 2019
Variáveis

n

%

Tipo de ILPI
Privada

94

54,3

Filantrópica

79

45,7

Masculino

50

28,9

Feminino

123

71,1

Não longevos

66

38,2

Longevos

107

61,8

Casado

06

3,5

Solteiro

36

20,8

Divorciado

30

17,3

Viúvo

101

58,4

Analfabeto

30

17,3

1 a 8 anos

118

68,2

9 anos ou mais

22

12,7

Não respondeu

03

1,7

Sim

68

39,3

Não

105

60,7

Sexo

Faixa etária

Estado civil

Escolaridade

Dor crônica

n = valor absoluto; % = valor relativo; ILPI = instituição de longa permanência
para idosos.

A maioria dos idosos residia em ILPI privada, eram mulheres longevas, viúvas e com escolaridade de 1 a 8 anos de estudo. A prevalência
de dor crônica foi de 39,3% e a média de FPM foi de 7,0±6,42 (030,0) kg na mão direita e 6,24±5,96 (0-27,0) kg na mão esquerda.
A tabela 2 apresenta a relação entre a FPM e as variáveis dependentes
dor crônica, sexo e faixa etária dos idosos institucionalizados.
Não houve relação entre a FPM e a dor crônica nos idosos institucionalizados. Contudo, os homens e os idosos não longevos apresentaram maiores valores de FPM em ambas as mãos, em comparação
às mulheres e aos idosos longevos.

Os idosos institucionalizados apresentaram valores de FPM muito
baixos se comparados com os valores de referência para essa faixa
etária, que são de 30,0kg para homens e 20,0kg para as mulheres15.
A prevalência de dor crônica também foi baixa na amostra estudada
em comparação a outros estudos realizados nesse mesmo contexto13,16. Ainda, não foi observada relação entre a FPM e a dor crônica,
mas sim entre a FPM e os fatores sexo e idade.
Neste estudo, verificou-se que o perfil dos idosos institucionalizados
era composto predominantemente por residentes em ILPI privadas,
mulheres, longevas, viúvas e com escolaridade de 1 a 8 anos12 e que
estão de acordo com outros estudos11,17,18.
Com o aumento considerável do número de idosos nos últimos
tempos, os distúrbios osteomioarticulares, especialmente a dor crônica, tem sido uma das principais queixas por parte dessa população19, sendo que em até 80% dos casos esses sintomas persistem por
no mínimo dois anos até a busca por tratamento20. Dessa forma, a
dor crônica pode ser um fator comprometedor para as atividades de
deslocamento e funcionais de vida diária, implicando na incapacidade e na perda da QV dos idosos21.
A prevalência de dor crônica em idosos é constantemente explorada,
sendo esses valores amplamente variáveis, permeando em torno de
50% dos idosos da comunidade21,22. Nos idosos institucionalizados,
esse número pode variar entre 40 e 78%23. Neste estudo encontrou-se uma prevalência de dor crônica em idosos institucionalizados
correspondente ao que relata a literatura.
A redução da FPM em idosos está relacionada aos prejuízos na realização de tarefas manuais e limitações funcionais na marcha e no
equilíbrio, como o aumento no risco de quedas e a perda da independência funcional24. Dessa maneira, avaliá-la é essencial para
determinar o risco de declínio acelerado da saúde em idosos25. Um
estudo prévio analisou a FPM de 112 idosos da comunidade no
município de Passo Fundo/RS, considerando a idade, presença de
doenças e sexo. Os valores de FPM foram de 24,4kg (mão direita)
e 13,8kg na (mão esquerda) no grupo dos homens, e 15,0kg (mão
direita) e 15,6kg (mão esquerda) no grupo das mulheres. Além disso, 40,2% dos idosos apresentava algum tipo de doença osteoarticular que causa dor26. Embora a prevalência de dor crônica seja
semelhante ao estudo atual, os valores de FPM são muito superiores
aos dos idosos institucionalizados, demonstrando a necessidade de

Tabela 2. Relação entre a força de preensão manual, dor crônica, sexo e faixa etária nos idosos institucionalizados. Passo Fundo/RS, 2019
FPM

Variáveis

IC

Valor de p

Com dor crônica

Sem dor crônica

Mão direita

7,04±7,06kg

6,97±6,01kg

-1,91 – 2,04

0,948

Mão esquerda

6,85±6,95kg

5,85±5,21kg

-0,83 – 2,85

0,283

Homens

Mulheres

Mão direita

10,99±8,07kg

5,37±4,77kg

3,66 – 7,57

0,000*

Mão esquerda

10,20±7,29kg

4,63±4,43kg

3,77 – 7,36

0,000*

Longevos

Não longevos

Mão direita

6,09±5,72kg

8,47±7,21kg

-4,33 – -0,42

0,017*

Mão esquerda

5,16±5,28kg

7,99±6,95kg

-4,61 – -1,02

0,002*

FPM = força de preensão manual; IC = intervalo de confiança; * p<0,05.
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atentar-se para a avaliação da FPM nessa população e delineamento
de políticas públicas para essa população.
Os resultados apresentados neste estudo sobre a relação entre a FPM
e o sexo (maior nos homens) e a relação entre a FPM e a idade
(maior em idosos não longevos), corroboram recente pesquisa realizada com 114 indivíduos em diferentes faixas etárias, onde demonstrou-se que a FPM foi maior no sexo masculino e o pico foi na
faixa etária dos 30-39 anos, com declínio a partir de então. Além
disso, a prevalência de dor crônica e doenças crônicas foi maior entre
os idosos em relação ao mais jovens8, reforçando a importância de
averiguar a relação entre a FPM com variáveis que possam exercer
influência sobre ela, como a dor crônica.
Dentre os diversos fatores que podem influenciar os valores de FPM
pode-se citar a dor crônica8, pois durante a contração estática, a atividade do músculo dolorido diminui e outros músculos são usados
de maneira compensada para realizar os movimentos desejados, aumentando a dor do indivíduo27,28. Assim, acredita-se que a perda
da força muscular, inclusive das mãos, possa estar relacionada a esse
ciclo. Contudo, para a confirmação dessa hipótese, são necessários
estudos mais aprofundados com esse objetivo.
Nesse sentido, um estudo analisou a FPM de idosos com e sem dor
crônica nos membros superiores. Os autores avaliaram 119 idosos
da comunidade e constataram que a FPM geral foi 16,6kg (mão
direita) e 15,2kg (mão esquerda). Quando comparados os grupos,
verificaram que a FPM da mão direita foi de 14,7kg (grupo com dor
crônica) e 15,2kg (grupo sem dor crônica) e da mão esquerda foi de
14,0kg (grupo com dor crônica) e 13,5kg (grupo sem dor crônica)10.
Tais valores apresentam-se muito superiores aos encontrados nesta
pesquisa.
Este trabalho demonstrou que, independentemente de ter ou não
dor crônica, os homens idosos apresentaram FPM maior que as mulheres em todas as mensurações, exceto na FPM da mão esquerda,
e apenas na mensuração da mão esquerda do grupo de mulheres
houve diferença significativa dos valores de FPM entre os indivíduos
com e sem dor crônica10. Esses achados corroboram o estudo atual,
pois verificou-se que os homens apresentaram valores de FPM superiores às mulheres e não houve relação entre a FPM e a dor crônica
nos idosos institucionalizados.
Os idosos institucionalizados apresentam piores condições de saúde
em relação aos seus pares na comunidade, especialmente cognitivos
e funcionais11. O que pode justificar o motivo pelo qual os idosos
institucionalizados apresentaram valores de FPM muito baixos em
relação a outros trabalhos já apresentados, realizados com idosos da
comunidade10,26. Essa constatação reforça-se em outro estudo que
avaliou 71 idosos (42 residentes na comunidade e 29 residentes em
ILPI) e demonstrou que os idosos institucionalizados apresentaram
valores de FPM inferiores aos dos idosos da comunidade29.
O presente estudo não está livre de apresentar limitações. Por tratar-se de uma pesquisa de grande magnitude, foi necessária uma
grande equipe para realizar a coleta de dados, sendo necessários vários entrevistadores para aplicar o questionário sociodemográfico e o
teste de dinamometria manual. Para minimizar possíveis vieses, eles
foram treinados e orientados previamente, como explicado na seção
“métodos” em outro estudo já publicado12. Além disso, o número
abaixo do esperado para o tamanho amostral e a não diferenciação
dos indivíduos por doenças ou causas de dor crônica foram fatores

BrJP. São Paulo, 2019 jul-set;2(3):242-6

que poderiam influenciar os resultados obtidos, porém não inviabilizam a geração de dados, incentivando futuras pesquisas dentro
dessa temática.
CONCLUSÃO
Idosos institucionalizados apresentaram uma expressiva prevalência
de dor crônica e valores de FPM muito abaixo do esperado. Ainda,
a FPM é influenciada por fatores como sexo e idade, porém não
apresentou relação com a dor crônica.
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Relationship between the intensity of chronic low back pain and the
generated limitations with depressive symptoms
Relação entre a intensidade de dor lombar crônica e limitações geradas com os sintomas depressivos
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ABSTRACT
BACKGROUND AND OBJECTIVES: Aging adds to the prevalence of chronic diseases and functional impairment. Depressive
symptoms and chronic low back pain affect an increasing number
of elderly people and become important research topics. This study
aimed to identify the relationship between chronic low back pain
intensity, its generated disability, and the presence of depressive
symptoms in independent elderly people for basic daily activities.
METHODS: The study is descriptive, quantitative, and
cross-sectional. A sample of independent elderly patients with
chronic low back pain (n=46) enrolled in the Family Health
Units of the city of São Carlos, SP, Brazil, was analyzed. For collection, we used the Characterization Sheet, Multidimensional
Pain Rating Scale, Roland-Morris Disability Questionnaire, and
the Geriatric Depression Scale. The data obtained were input
in the Statistical Package for Social Sciences software (SPSS) for
Windows to perform the descriptive and Spearman correlational
analysis. The ethical precepts for research with humans of the
National Health Council were respected.
RESULTS: The most frequent pain intensity perceived by the elderly was intense (43.5%, n=20), preceded by moderate pain (41.3%,
n=19). Most of the elderly describe low back pain as persistent, painful, and uncomfortable. The mean total depression score was 4.37
points (Md=4.00, SD=2.67, xmin = 0.00, xmax = 11.00).
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CONCLUSION: Correlational analyses showed that there is a
significant directly proportional relationship between the intensity of low back pain and the number of weak depressive symptoms, and a significant directly proportional relationship between the number of disabilities/limitations caused by low back
pain and the number of moderate depressive symptoms.
Keywords: Chronic pain, Depression, Disability, Gerontology,
Health of the elderly, Low back pain.
RESUMO
JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: O envelhecimento agrega
em aumento da prevalência de doenças crônicas e prejuízo funcional. Os sintomas depressivos e a dor crônica lombar afetam
um número crescente de idosos e se tornam temas importantes
de investigação. Este estudo teve como objetivo identificar a relação entre a intensidade de dor lombar crônica, sua incapacidade
gerada e a presença de sintomas depressivos em idosos independentes para as atividades básicas de vida diária.
MÉTODOS: O estudo é de caráter descritivo, quantitativo e de
corte transversal. Foi analisada uma amostra de idosos independentes com quadro de dor lombar crônica (n=46) cadastrados
nas Unidades Saúde da Família do município de São Carlos, SP.
Para a coleta foram utilizados: Ficha de Caracterização, Escala
Multidimensional de Avaliação da Dor, Questionário de Incapacidade de Roland-Morris e a Escala de Depressão Geriátrica. Os
dados obtidos foram digitados no programa Statistical Package
for Social Sciences (SPSS) for Windows para realização de análises descritivas e análise correlacional de Spearman. Os preceitos
éticos do Conselho Nacional de Saúde sobre pesquisas com seres
humanos foram respeitados.
RESULTADOS: A intensidade mais frequente de dor percebida
pelos idosos foi a intensa (43,5%, n=20), precedida pela moderada (41,3%, n=19). A maioria dos idosos descreve a dor lombar
como dolorosa, persistente e desconfortável. O escore total médio de depressão foi de 4,37 pontos (Md=4,00; DP =2,67, xmín
=0,00, xmáx =11,00).
CONCLUSÃO: As análises correlacionais evidenciaram que
existe relação significativa e diretamente proporcional entre a
intensidade da dor lombar e o número de sintomas depressivos
de magnitude fraca, e uma relação significativa e diretamente
proporcional entre o número de incapacidades/limitações provocadas pela dor lombar e o número de sintomas depressivos de
magnitude moderada.
Descritores: Depressão, Dor crônica, Dor lombar, Gerontologia, Incapacidade, Saúde do idoso.
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INTRODUÇÃO
A população mundial encontra-se em processo de transição demográfica o que acarreta a inversão da pirâmide etária1. Dados evidenciam que esse aumento passou de 62,57 anos em 1980 para 73,17
anos em 2009. Estima-se que essa expectativa poderá chegar a 81,29
anos em 2050, ocasionando um aumento significativo na proporção
de idosos na população2.
Apesar do processo de envelhecimento não estar, necessariamente, relacionado a doenças e incapacidades, as doenças crônico-degenerativas
são frequentemente encontradas entre o público idoso. Assim, há um
crescente número de indivíduos que apesar de viverem mais, apresentam condições crônicas, levando à maior necessidade de aprimorar o
conhecimento dos fatores que incidem sobre a prevalência das doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) associadas à idade3.
A depressão é um grave problema de saúde na população geral e em
idosos, sendo definida e diagnosticada pelo Diagnostic and Statistical
Manual of Mental Disorders (DSM-V) como uma doença mental
que pode levar a agravos de doenças crônico-degenerativas ou incapacitantes e comprometem a qualidade de vida4,5. Alexopoulos et
al.6 descreveram a perda de interesse em atividades habituais, perda
de apetite, dificuldade de adormecer, aumento da irritabilidade, da
ansiedade e da ideação suicida como os principais sintomas depressivos em idosos.
Lawrence et al.7 apontaram que o conceito de depressão varia em diferentes grupos étnicos e etários, podendo ser confundido na população
geral como mau humor, desesperança e estado de preocupação. Um
estudo de revisão realizado em 2011 observou que a depressão em idosos está associada à maior incidência de comprometimento cognitivo,
que por sua vez, pode ser um preditor de demência8. De acordo com
Hayde9, embora os idosos apresentem maior probabilidade de desenvolvimento de depressão, ela não é parte normal do envelhecimento9.
Além da depressão, a dor é uma condição clínica comum na velhice,
frequentemente subestimada e subtratada10. A International Association for The Study of Pain (IASP) define dor como uma experiência
sensorial e emocional desagradável, associada à lesão tecidual real ou
potencial e definida como dor contínua ou recorrente de duração
mínima de três meses. Esse sintoma é uma experiência individual
que interfere no bem-estar e pode comprometer de modo direto a
capacidade funcional11,12.
Considerando os critérios estabelecidos pela IASP – ausência de base
biológica aparente e duração por três meses ou mais, “a prevalência
de dor crônica na população geral de países desenvolvidos aponta
uma média de 35,5%, variando de 11,5 a 55,5%, sendo de característica intensa em 11% dos adultos”13.
A dor lombar (DL) é definida como uma dor, tensão ou rigidez
localizada na região compreendida entre as últimas costelas e a linha glútea13. Classificada como específica, quando os sintomas são
causados por condições clínicas definidas, ou como não específica,
quando o mecanismo da dor não é claramente definido.
A coluna vertebral é uma das estruturas musculoesqueléticas que
mais sofre alterações morfológicas, acarretando limitações físicas
com o envelhecimento, sendo a região lombar apontada como causa
mais frequente de algias musculoesqueléticas14.
No Brasil, estima-se que cerca de 30 a 40% da população sejam acometidas por dor crônica14, sendo que idosos queixam-se duas vezes
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mais de dor14, tornando-se esse sintoma um desafio para os profissionais da saúde, especialmente pelo fato de a dor ser um fator subjetivo15.
No idoso é frequente que sintomas depressivos e DL levem à maior
suscetibilidade à incapacidade funcional, com prejuízos nas funções
do corpo, dificuldades no desempenho das atividades cotidianas e
restrição na participação social13. Contudo, estudos têm mostrado
que 30 a 60% dos indivíduos com DL apresentam sintomas depressivos que influenciam diretamente o tempo de recuperação13.
Diante o exposto, este estudo teve como objetivo averiguar se permanece a relação entre DL e sintomas depressivos em idosos que não
têm prejuízos nas atividades básicas de vida diária (ABVD). Outro
aspecto interessante seria avaliar e caracterizar, por meio de metodologia específica e padronizada, a incapacidade que a DL crônica traz
para o idoso.
MÉTODOS
Estudo descritivo, quantitativo e de corte transversal, realizado na
cidade de São Carlos, um município de porte médio, localizado no
interior do estado de São Paulo. De acordo com o Censo Demográfico de 2010, o número total de habitantes desse município era de
221.950 e o total de pessoas com 60 anos ou mais era de 28.868, o
que correspondia a aproximadamente, 13% da população total16. O
município contava com 14 Unidades de Saúde da Família (USF) na
zona urbana e duas unidades na zona rural, com uma cobertura de
39.768 habitantes17.
O levantamento dos possíveis participantes foi realizado junto às
USF e a coleta de dados foi realizada por integrantes de um Grupo
de Pesquisa “Saúde e Envelhecimento”.
Os participantes desta pesquisa foram 46 idosos independentes, segundo o Índice de Katz, que relatavam quadro de dor lombar crônica (DLC) nas regiões 30 e 31 do item “Localização de dor” da Escala
Multidimensional de Avaliação da Dor (EMADOR).
Os critérios de inclusão para os idosos foram ter 60 anos ou mais; ser
cadastrado em uma das USF do município de São Carlos; conviver
com outro idoso independente na mesma casa; ser independente
para as ABVD; relatar quadro de DLC; ser capaz de compreender
as questões da entrevista; assinar o Termo de Consentimento Livre
e Esclarecido (TCLE).
A partir do número total aproximado de idosos atendidos nas
USF do município de São Carlos – 5130, calculou-se que 351
idosos constituiriam uma amostra com nível de confiança de 95%
e margem de erro de 5,0%. Esse cálculo foi realizado por meio da
plataforma Survey Monkey®, disponível em <https://pt.surveymonkey.
com/mp/sample-size-calculator/#>. Dessa forma, dados de 351 idosos foram analisados, porém apenas 46 apresentavam DL crônica e
atendiam os critérios de inclusão (Figura 1). O tamanho da amostra corrobora dados da literatura, uma vez que 13,11% dos idosos
apresentavam DLC.
A figura 1 representa o esquema de composição da amostra a partir da
coleta realizada pelo Grupo de pesquisa “Saúde e Envelhecimento”.
Foi solicitada a cada uma das USF uma relação dos domicílios com
dois ou mais idosos cadastrados na área de abrangência com seus
respectivos nomes, idade e endereço. De posse dessa lista, as casas
foram visitadas e os moradores foram esclarecidos sobre os objetivos
da pesquisa.
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Idosos entrevistados (n=351)

Independentes para as atividades
básicas de vida diária (n=304)

Dependentes para uma ou mais atividades
básicas de vida diária (n=47)

Moram como idoso independente para as atividades
básicas de vida diária (KATZ) (n=215)

Moram como idoso dependente para uma ou mais
atividades básicas de vida diária (KATZ) (n=89)

Responderam a GDS (n=212)

Não responderam a GDS (n=3)

Sentem dor (n=125)

DOR CRÔNICA (n=109)

DOR LOMBAR (REGIÕES 30 E 31 do EMADOR) (n=46)
Figura 1. Composição da amostra

GDS = Escala de Depressão Geriátrica; EMADOR = Escala Multidimensional de Avaliação da Dor.

Todos os participantes foram informados dos objetivos do trabalho, consultados sobre a disponibilidade em participar do estudo e
assegurados do sigilo das informações individuais. Os instrumentos
escolhidos para a coleta de dados foram validados para a cultura brasileira e são amplamente utilizados no meio acadêmico-científico.
É importante salientar que os indivíduos somente participaram da
pesquisa após o TCLE. Não foi observado qualquer tipo de lesão
física ou psíquica em se tratando dos procedimentos descritos neste
estudo. Foi assegurado ao participante, a qualquer momento durante a coleta de dados, o direito de interromper sua participação sem
compromisso de justificativa.
A coleta de dados foi feita por meio de entrevistas realizadas por
integrantes do referido Grupo de Pesquisa no domicílio dos idosos,
ou em locais previamente combinados segundo conveniência dos
participantes.
Um dos instrumentos de coleta utilizado foi a ficha de Caracterização
do Idoso. Trata-se de um questionário construído para este projeto que
teve como finalidade a coleta de dados demográficos do participante.
Também foi utilizada a Escala Multidimensional de Avaliação da
Dor (EMADOR), validada para a língua portuguesa em 2010, com
o objetivo de legitimar de forma subjetiva e estatística a avaliação da
dor. O instrumento possui descritores que possibilitam analisar as
dimensões sensitiva, afetiva e cognitiva da dor. Trata-se de um instrumento rápido, prático, confiável, sensível e válido. O estudo de
Sousa et al.18 evidenciou que as mensurações apresentam o rigor metodológico, replicabilidade para a pesquisa científica, possibilidade
de acompanhamento e análise dos mecanismos de ação de diferentes
fármacos e de outras condutas terapêuticas.
É composto por quatro partes. A primeira, rastreia e caracteriza a
dor (ausência ou presença de dor, tipo de dor: crônica ou aguda).
A segunda, é a Escala de Intensidade Numérica da Dor na qual o
participante indica qual é a intensidade de sua dor numa escala de
zero a 10, sendo que zero indica “sem dor”, 10 “dor máxima”. Há

uma classificação da dor derivada por esses escores: nenhuma (zero
pontos), leve (1 a 3 pontos), moderada (4 a 6 pontos), intensa (7 a 9
pontos) e insuportável (10 pontos).
A terceira parte classifica a dor segundo descritores preestabelecidos.
Neste estudo foram utilizados apenas os descritores da dor crônica,
a saber: deprimente, persistente, angustiante, desastrosa, prejudicial,
dolorosa, insuportável, assustadora, cruel e desconfortável. A última
parte do instrumento se refere à localização da dor, utilizada como
critério de inclusão para seleção da amostra. Apenas indivíduos com
dores nas regiões 30 e 31 participaram deste estudo18.
O Roland Morris Disability Questionnaire (RMDQ), desenvolvido
por Roland e Morris em 1983 para avaliar a incapacidade funcional
relacionada à dor em indivíduos com lombalgia. O interesse a nível
mundial pelo instrumento tem sido crescente, encontrando-se validado em 17 países19.
O questionário é constituído por 24 perguntas de resposta dicotômica
(sim ou não) e o resultado corresponde à soma das respostas sim. Esse
resultado pode variar entre zero e 24, sendo que a pontuação zero
indica uma pessoa “sem limitações”, 24 “limitações muito graves”19.
A Escala de Depressão Geriátrica (GDS) é um dos instrumentos mais
frequentemente utilizados para a detecção de sintomas depressivos em
idosos. Diversos estudos demonstraram que a GDS oferece medidas
válidas e confiáveis para a avaliação de transtornos depressivos. Além
disso, versões reduzidas da GDS com 1, 4, 10, 15, e 20 questões (em
contraste com as 30 questões da versão original) vêm sendo utilizadas
de forma cada vez mais frequente. O uso dessas versões reduzidas na
prática clínica é ainda mais atraente, uma vez que o tempo gasto com
sua aplicação pode ser substancialmente reduzido20.
Esta pesquisa utilizou a escala de 15 perguntas. As variações de pontuação são consideradas: normal (de zero a 5 pontos), depressão leve
(6 a 10 pontos) e depressão grave (11 a 15 pontos)21.
Foram respeitados todos os preceitos éticos da Resolução nº 466/12
do Conselho Nacional de Saúde sobre pesquisas com seres humanos22.
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O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP),
parecer 711.592 e faz parte das atividades de um Grupo de Pesquisa
do qual o aluno e o orientador participam23.

Tabela 1. Distribuição dos idosos segundo as variáveis de caracterização. São Carlos, 2014
Variáveis

Frequência (n)

Proporção (%)

Feminino

41

89,1

Masculino

5

10,9

Total

46

100,00

Com companheiro

44

84,8

Solteiro

1

2,2

Sexo

Análise estatística
Os dados obtidos foram digitados em um banco de dados no programa Statistical Package for Social Sciences (SPSS) for Windows para
realização de análises descritivas para caracterizar o perfil dos idosos,
a dor, as incapacidades causadas pela dor e os sintomas depressivos
dos idosos; análise correlacional de Spearman para identificar a relação entre a intensidade da dor, incapacidade gerada pela DL crônica
e o número de sintomas depressivos dos idosos.

Situação conjugal

RESULTADOS

Aposentado

Os 46 idosos entrevistados contavam com apoio social familiar, na
figura de outro idoso que morava na mesma casa. Esse recorte foi
considerado devido à importância desse tipo de apoio quando se
estuda variáveis com componente afetivo como depressão e percepção de dor. Nenhum idoso deste estudo morava sozinho e todos
contavam com um idoso independente para lhe fazer companhia.
A amostra era predominantemente do sexo feminino (89,1%,
n=41), branca (78,3%, n=36), casada (95,7%, n=44), aposentada
(52,2%, n=24), católica (63,0%, n=29), com baixa escolaridade
(80,4% tinham até a 4ª série do antigo primário, n=37; ou média de
3,59 anos de escolaridade – Md=4,00; DP=2,90, xmín = 0, xmáx =12)
e sem plano de saúde (84,8%%, n=39).
A média das idades era de 67,02 anos (Md=65,00; DP=5,54, xmín
=60, xmáx =81). Os idosos tinham 4,56 filhos (Md=4,00; DP=2,62,
xmín = 0, xmáx =4) e renda mensal de R$577,24 (Md=558,50;
DP=841,67, xmín =0, xmáx = 4500,00). Valor do salário mínimo em
2014: R$724,00.
As proporções detalhadas das variáveis categóricas dos participantes
são apresentadas na tabela 1.
A intensidade mais frequente de dor percebida pelos idosos foi a
intensa (43,5%, n=20), precedida pela moderada (41,3%, n=19). A
distribuição dos idosos segundo a intensidade da dor percebida está
apresentada na tabela 2.
No que tange à caracterização da dor, os descritores mais frequentes foram: desconfortável (93,5%, n=43), dolorosa (91,3%, n=42)
e persistente (76,1%, n=35). A distribuição dos idosos segundo a
caracterização da dor é apresentada na tabela 3.
Dos 46 idosos entrevistados apenas 2,2% (n=1) apresentaram indícios de depressão grave, 28,3% (n=13) apresentaram depressão
leve e 69,5% (n=32) obtiveram pontuação considerada normal.
O escore total médio obtido por meio da GDS foi de 4,37 pontos
(Md=4,00; DP = 2,67, xmín= 0,00, xmáx =11,00). Vale ressaltar que
os três itens apresentados com maior frequência foram: 11 (Você
acha maravilhoso estar vivo?), 7 (Você se sente feliz a maior parte
do tempo?) e 1 (Você está satisfeito com a sua vida?) relacionados à
felicidade e satisfação com a vida.
A distribuição dos idosos segundo a percepção da depressão é apresentada na tabela 4.
O escore médio de incapacidades (limitações) relacionadas à DL,
nas regiões 30 e 31, obtido por meio do RMDQ foi de 11,391 pontos (Md=10,500; DP = 7,188, xmín=0,00, xmáx =24,00). Vale ressaltar
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Viúvo

1

2,2

Total

46

100,00

Sim

24

52,2

Não

22

47,8

Total

46

100,00

Nunca foi à escola

12

26,1

Curso de alfabetização

3

6,5

1-4 anos de estudo

25

54,3

5-9 anos de estudo

3

6,5

Escolaridade

9 anos e mais de estudo

3

6,5

Total

46

100,00

Religião
Católico

29

63,0

Outros

16

36,9%

Não possui

1

2,2

Total

46

100,00

Etnia
Branca

36

78,3

Preta

5

10,9

Mulata

5

10,9

Total

46

100,00

Não

29

63,0

Sim

17

37,0

Total

46

100,00

39

84,8

Renda suficiente

Plano de saúde
Não
Sim

7

15,2

Total

46

100,00

Tabela 2. Distribuição dos idosos segundo a intensidade da dor percebida. São Carlos, 2014
Intensidade da dor percebida
Nenhuma (0)
Leve (1 a 3)

Frequência
absoluta (n)

Frequência
relativa (%)

1

2,2

-

-

Moderada (4 a 6)

19

41,3

Intensa (7 a 9)

20

43,5

Insuportável (10)

6

13

Relação entre a intensidade de dor lombar crônica e
limitações geradas com os sintomas depressivos

Tabela 3. Distribuição dos idosos segundo a caracterização da dor.
São Carlos, 2014
Descritores de dor

Frequência
Sim (n e %)

Não (n e %)

Deprimente

28

60,9

18

39,1

Persistente

35

76,1

11

23,9

Angustiante

30

65,2

16

34,8

Desastrosa

21

45,7

25

54,3
30,4

Prejudicial

32

69,6

14

Dolorosa

42

91,3

4

8,7

Insuportável

28

60,9

18

39,1
56,5

Assustadora

20

43,5

26

Cruel

23

50

23

50

Desconfortável

43

93,5

3

6,5
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que os três itens de maior frequência relacionados à interrupção de
tarefas básicas por causa da dor foram: 15 – meu apetite não é muito
bom por causa das minhas dores (82,6%, n= 38); 19 - por causa da
dor me visto com ajuda de outras pessoas (80,4%, n=37) e 20 – fico
sentado a maior parte do dia por causa da minha dor (76,1%, n=35)
(Tabela 5).
As análises correlacionais evidenciaram que existe uma relação significativa e diretamente proporcional entre a intensidade da DL e
o número de sintomas depressivos de magnitude fraca (rho=0,302,
p=0,041) (Figura 2).
As análises correlacionais evidenciaram que existe uma relação significativa e diretamente proporcional entre o número de incapacidades/limitações provocadas pela DL e o número de sintomas depressivos de magnitude moderada (rho=0,403, p=0,005) (Figura 3).

Tabela 4. Dados descritivos de depressão dos idosos. São Carlos, 2014
Itens da Escala de Depressão Geriátrica

FA (n)

FR (%)

Sim

Não

Sim

Não

1. Você está satisfeito com sua vida?

39

7

84,8

15,2

2. Você deixou muitos dos seus interesses e atividades?

25

21

54,3

45,7

3. Você sente que sua vida está vazia?

15

31

32,6

67,4

4. Você se aborrece com frequência?

17

29

37,0

63,0

5. Você se sente de bom humor a maior parte do tempo?

39

7

84,8

15,2

6. Você tem medo de que algum mal vá lhe acontecer?

26

20

56,5

43,5

7. Você se sente feliz a maior parte do tempo?

40

6

87,0

13,0

8. Você sente que sua situação não tem saída?

8

38

17,4

82,6

9. Você prefere ficar em casa ao invés de sair e fazer coisas novas?

24

22

52,2

47,8

10. Você se sente com mais problemas de memória do que a maioria?

17

29

37,0

63,0

11. Você acha maravilhoso estar vivo?

44

2

95,7

4,3

12. Você se sente um inútil nas atuais circunstâncias?

9

37

19,6

80,4

13. Você se sente cheio de energia?

30

16

65,2

34,8

14. Você acha que sua situação é sem esperanças?

7

39

15,2

84,8

15. Você sente que a maioria das pessoas está melhor que você?

15

31

32,6

67,4

FA = frequência absoluta; FR = frequência relativa.

Tabela 5. Dados descritivos de incapacidade/limitação relacionada a dor lombardos idosos. São Carlos, 2014
Itens do Questionário de Incapacidade Roland-Morris

FA (n)

FR (%)

Sim

Não

Sim

Não

1. Fico em casa a maior parte do tempo por causa da minha dor

29

17

63,0

37,0

2. Mudo de posição frequentemente tentando ficar mais confortável com minha dor

13

33

28,3

71,7

3. Ando mais devagar que o habitual por causa da dor

17

29

37,0

63,0

4. Por causa da dor eu não estou fazendo alguns dos trabalhos que geralmente faço em casa

21

25

45,7

54,3

5. Por causa da dor eu uso o corrimão para subir escadas

19

27

41,3

58,7

6. Por causa da dor eu me deito para descansar frequentemente

24

22

52,2

47,8

7. Por causa da dor eu tenho que me apoiar em algumas coisas para me levantar de uma poltrona

21

25

45,7

54,3

8. Por causa da dor tento com que outras pessoas façam as coisas para mim

32

14

69,6

30,4

9. Eu me visto mais devagar do que o habitual por causa das minhas dores

19

27

41,3

58,7

10. Eu somente fico em pé por pouco tempo por causa da dor

23

23

50,0

50,0

11. Por causa da dor tento não me abaixar ou me ajoelhar

14

32

30,4

69,6

12. Tenho dificuldade em me levantar de uma cadeira por causa da dor

26

20

56,5

43,5

13. Sinto dor quase todo o tempo

23

23

50,0

50,0

14. Tenho dificuldade em me virar na cama por causa da dor

21

25

45,7

54,3

15. Meu apetite não é muito bom por causa das minhas dores

38

8

82,6

17,4
Continua...
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Tabela 5. Dados descritivos de incapacidade/limitação relacionada a dor lombardos idosos. São Carlos, 2014 – continuação
Itens do Questionário de Incapacidade Roland-Morris

FA (n)

FR (%)

Sim

Não

Sim

Não

16. Tenho dificuldade para colocar minhas meias por causa da dor

33

13

71,7

28,3

17. Caminho apenas curtas distancias por causa das minhas dores

23

23

50,0

50,0

18. Não durmo tão bem por causa das dores

26

20

56,5

43,5

19. Por causa da dor me visto com ajuda de outras pessoas

37

9

80,4

19,6

20. Fico sentando a maior parte do dia por causa da minha dor

35

11

76,1

23,9

21. Evito trabalhos pesados em casa por causa da minha dor

14

32

30,4

69,6

22. Por causa da dor estou mais irritado e mal-humorado com as pessoas do que em geral

23

23

50,0

50,0

23. Por causa da dor subo escadas mais vagarosamente do que o habitual

15

31

32,6

67,4

24. Fico na cama (deitado ou sentado) a maior parte do tempo por causa das minhas dores

34

12

73,9

26,1

FA = frequência absoluta; FR = frequência relativa.
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Figura 2. Relação entre intensidade da dor lombar e o número de sintomas depressivos de idosos
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Figura 3. Relação entre a o número de incapacidades/limitações provocadas pela dor lombar e o número de sintomas depressivos de idosos

DISCUSSÃO
A predominância do sexo feminino da amostra era esperada, uma
vez que a literatura aponta que as mulheres tendem a apresentar
maior prevalência de dor quando comparada aos homens. Alguns
autores supõem que as mulheres têm maior predisposição às lombalgias devido a particularidades anátomo-funcionais, tais como:
menor estatura, menor massa muscular; menor densidade óssea,
fragilidade articular e menor adaptação ao esforço físico23.
O significado da dor pode ser influenciado por questões culturais
e sociais que acabam por permitir à mulher uma expressão ou ma-
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nifestação mais aberta ou de aceite da dor, enquanto encorajam os
homens a subvalorizá-la24.
Uma vez que a amostra era constituída por idosos com apoio social
familiar na figura de outro idoso que morava na mesma casa, era
esperado que a maioria fosse casada. Pode-se dizer que o perfil dos
idosos da amostra era típico da literatura: mulher, com menos de 75
anos, casada, com baixa renda e pouca escolaridade. Estudos recentes sobre idosos atendidos em USF relatam esse mesmo perfil25,26.
O predomínio acentuado do sexo feminino ocorre em consequência
da mortalidade masculina, caracterizando a feminização do envelhecimento. A baixa escolaridade, sobretudo entre as mulheres, é uma
realidade uma vez que no passado, a valorização da educação feminina era voltada para os cuidados e afazeres domésticos27.
A etnia branca, a aposentadoria e a religião católica predominantes estão em consonância com os dados demográficos dos idosos
brasileiros e de caracterização da literatura28,29. De acordo com os
dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e da
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), em 2015,
a maioria dos brasileiros (45,22%) se declaravam como brancos e,
dentre os idosos, 75,6% eram aposentados e/ou pensionistas1.
Sendo a religião católica predominante no Brasil30, a amostra se alinhou a esse dado e 97,80% dos idosos afirmaram ter alguma religião, fato apontado como positivo pela literatura. Segundo Nunes et
al.29, existe relação entre religiosidade, bem-estar e qualidade de vida.
Uma revisão sistemática conduzida por Amorim et al.31 evidencia
que a religiosidade está associada de forma significativa e positiva à
capacidade funcional de idosos.
O fato observado de não possuir plano de saúde, somado à renda
considerada insuficiente, reafirmam a importância do Sistema Único de Saúde, especialmente da atenção básica para o atendimento
dos idosos com queixas de DL que necessitam de um acompanhamento contínuo32,33.
A DL foi percebida pela maioria dos idosos como intensa ou moderada. Dados provenientes do estudo Saúde, Bem-estar e Envelhecimento (SABE), que teve como objetivo identificar as condições de
vida e de saúde de idosos residentes na América Latina e Caribe, evidenciaram resultados semelhantes dos idosos com dor crônica, 45,8%
relataram sentir dores moderadas e 27,55% sentiam dores intensas12.
É sabido que a DLC pode levar a deficiências tanto no desempenho
funcional quanto na capacidade física, restringindo principalmente
as atividades ocupacionais e de lazer, e ameaçando a independência

Relação entre a intensidade de dor lombar crônica e
limitações geradas com os sintomas depressivos

do idoso para realizar suas atividades de vida diária23. Sendo a amostra composta em sua totalidade por idosos com DL, esperava-se uma
grande prevalência das intensidades insuportável e intensa. Porém,
os resultados mostraram que a dor intensa precedida pela moderada
foram as mais prevalentes.
Foram encontrados poucos estudos que utilizavam os descritores do
EMADOR, o que dificultou a comparação dos dados. Nessa pesquisa, os idosos classificaram a dor principalmente como desconfortável (93,5%), dolorosa (91,3%) e persistente (76,1%)34, sendo avaliados 46 idosos residentes em Instituições de Longa Permanência,
que classificaram a dor como intensa (30,43%) e o descritor mais
citado pelos participantes foi “dolorosa”.
Dos 46 idosos entrevistados, apenas 2,2% apresentaram indícios de
depressão grave, 28,3% apresentaram depressão leve e 69,5% obtiveram uma pontuação considerada normal. A literatura destaca a
associação dos sintomas depressivos com as variáveis sociodemográficas, indicando que as desigualdades sociais influenciam as condições de vida e de saúde e podem contribuir para o aparecimento
desses sintomas. Baixa escolaridade, idade e perda econômica foram
as variáveis sociodemográficas associadas aos sintomas depressivos35.
Indivíduos com baixa escolaridade têm maior risco à sintoma depressivo, sinalizando que a alta escolaridade é um fator protetor. O
nível educacional possibilita que o indivíduo amplie os recursos de
enfrentamento às situações estressantes da vida35.
Em indivíduos de faixa etária mais elevada, há um decréscimo nas
condições físicas, sobretudo naqueles que apresentam problemas de
coluna. Além disso, estudos comprovam que indivíduos com mais
de 60 anos se queixam duas vezes mais que indivíduos com menos
de 60 anos de idade24.
A DL é um problema muito comum. Um estudo realizado na Holanda relatou, para DL ciática, uma incidência de 11,6 por 1.000
pessoas por ano, estando a sua ocorrência associada à idade, aptidão
física, tabagismo, excesso de peso corporal e força das costas e dos
músculos abdominais, fatores psicológicos como a depressão, fatores ocupacionais e psicossosiais36. Outro estudo com a finalidade de
analisar a relação entre presença e gravidade da depressão e lombalgia em uma população geral na Coreia, concluiu que a prevalência
de depressão é significativamente superior em coreanos com lombalgia em comparação a indivíduos sem lombalgia (20,3 e 4,5%,
respectivamente) e que esse tipo de dor pode ser considerado fator
de risco para depressão37.
Sobre as incapacidades/limitações relacionadas à DL, 82,6% dos
idosos relataram sofrer perda de apetite devido à dor; 80,4% disseram que devido à dor é necessário a ajuda de outras pessoas com
a vestimenta e por fim; 76,1% ficam sentados a maior parte do
tempo devido à dor. Contudo, concluiu-se que a dor afeta diretamente a vida do indivíduo, e que sua intensidade pode dificultar
as realizações das atividades cotidianas, podendo gerar incapacidade
funcional e depressão13. Outro trabalho realizado com uma amostra
heterogênea com média de idade de 59,1 anos, demostrou que indivíduos com DL inespecífica apresentam risco mais elevado para
incapacidade com o avanço da idade38.
Uma metanálise realizada no ano de 2004 teve como objetivo identificar a epidemiologia da dor na depressão. Observou que cerca de 75%
dos indivíduos deprimidos que compuseram as amostras queixavam-se de sintomas físicos dolorosos, como dores de cabeça, epigástricas,
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no pescoço e nas costas, bem como apontaram a presença de dor generalizada não específica. Contudo, a presença de sintomas álgicos foram
preditores de maior gravidade quanto aos desfechos da depressão39.
Estudos que avaliaram a incapacidade relacionada à DL, por meio
do RMDQ, não foram específicos para a avaliação da população
idosa, e evidenciaram menores escores de incapacidade. Nogueira
e Navega40 avaliaram 31 trabalhadores do setor administrativo com
idade média de 31,81±8,33 anos e constataram que os escores de
incapacidade foram de 1,06±1,65 pontos. Outros autores, ao analisarem indivíduos com DL crônica não específica, com idade entre 18 e 75 anos evidenciaram índices de incapacidade de 7,77±5,5
pontos41. Um trabalho analisou prontuários de 244 pacientes com
lombalgia crônica com idade média de 46,8±11,90 anos, variando
de 18 a 73 anos, e os índices de incapacidade foram de 6,9±3,942.
Visto que os escores de incapacidade dessa pesquisa foram expressivamente superiores (M=11,39 pontos; =DP=7,19), pode-se inferir
o ônus da DL em idosos43.
A relação significativa e diretamente proporcional entre DL, número de incapacidades/limitações provocadas e o número de sintomas
depressivos corroboram a existência de um modelo de depressão no
idoso relacionado à dor. Idosos que não eram deprimidos antes do
quadro, passam a apresentar o sintoma depressivo por causa da dor
crônica. O relato ruim/muito ruim sobre a própria saúde pode ser
entendido como sintoma depressivo em alguns casos. A depressão é
importante marcador de incapacidade do idoso, pois afeta a saúde
de modo geral e, consequentemente, a capacidade funcional35.
Por sua vez, componentes emocionais envolvidos no processo de dor
crônica podem expressar-se, algumas vezes, de maneira mais significativa que os componentes sensitivos. Emoções e valores simbólicos
influenciam a percepção da dor, descaracterizando a proporcionalidade entre estímulo doloroso e a dor percebida pelo indivíduo.
Depressão, ansiedade e estresse, associados à mudança de tônus
muscular e fatores hormonais, acarretam fadiga e, consequentemente, aumento do quadro doloroso. Isso justifica a importância de se
investigar, além das questões meramente físicas e objetivas, os aspectos emocionais e as características de personalidade do indivíduo24.
Segundo Trivedi42 depressão e dor compartilham a mesma via neuroquímica mediada pelos neurotransmissores serotonina e norepinefrina, indicando que a depressão e os sintomas físicos dolorosos
devem ser tratados em conjunto. O autor, no entanto, afirma não ser
recomendada uma abordagem única que pode resultar em remissão
incompleta e mau prognóstico. É necessário escolher intervenções
eficazes que promovam a eliminação dos sintomas físicos dolorosos
associados à depressão, a fim de garantir a remissão e o retorno ao
pleno funcionamento do indivíduo.
Desse modo, é de suma importância a atenção da família, fonte da
principal rede de apoio, e de profissionais qualificados no processo
de acompanhamento da dor crônica, uma vez que o estudo mostra
relação entre essa variável e a depressão. Fatores esses que quando
não dada a devida atenção, pode afetar a qualidade de vida e desencadear ainda, outros fatores numa espiral descendente.
Estudos aprofundados no tema permitiriam maior racionalização
das medidas terapêuticas e elaboração de estratégias de prevenção e
controle da dor. O prolongamento da vida com manutenção da capacidade funcional reduz os custos com cuidados médicos, diminui
o uso de serviços hospitalares e de cuidados domiciliares44.
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Esta pesquisa não permitiu fazer generalizações e extrapolações gerais devido a algumas limitações metodológicas. Trata-se de uma
experiência pontual, com a participação de idosos de uma única cidade do interior do estado de São Paulo, atendidos especificamente
nas USF. O número relativamente pequeno de participantes se deu
pela rigidez dos critérios de inclusão e exclusão que garantem minimização dos vieses, mas reduzem o tamanho da amostra. Seria
interessante contemplar idosos da comunidade de forma geral, em
amostras robustas e análises comparativas, além das correlacionais
apresentadas. Além disso, a inespecificidade da DL precisa ser considerada e pesquisas futuras poderiam abordar dores lombares com
origens patológicas específicas.
CONCLUSÃO

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Existiu uma relação significativa e diretamente proporcional entre a
intensidade da dor crônica na região lombar e o número de sintomas
depressivos. Em consonância, existe também uma relação significativa entre a quantidade de incapacidades/limitações provocadas pela
dor e os sintomas depressivos.
Os idosos, em sua maioria, descrevem a DL como dolorosa persistente e desconfortável. Os resultados apontam que maiores intensidades da dor afetam negativamente o apetite, as relações interpessoais e a mobilidade.
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Effects of exercises on pain and functional capacity in hospitalized
cancer patients
Efeitos dos exercícios sobre a dor e a capacidade funcional em pacientes oncológicos
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ABSTRACT
BACKGROUND AND OBJECTIVES: There are few studies
evaluating the effects of physiotherapy with multidimensional
instruments on cancer pain. The objective of this study was to
evaluate the effects of physiotherapy on pain and functional capacity in hospitalized cancer patients.
METHODS: This is a quasi-experimental study including 40
participants with a mean age of 51±18 years assessed before
and after physiotherapy interventions, using the verbal numerical rating scale, the McGill Pain Questionnaire - Short
Form, the International Physical Activity Questionnaire, the
Sit-to-Stand test, and the Eastern Cooperative Oncology
Group questionnaire for functional capacity evaluation. The
participants were classified according to the number of performed sessions: group 1≤ 5 sessions (n=25) and group 2 ≥ 6
sessions (n=15).
RESULTS: There was a reduction in cancer pain measured by
sensory (p=0.02) and mixed descriptors (p=0.05) of the McGill
questionnaire as well as by the numerical visual scale (p=0.03) in
patients who performed at least six physiotherapy sessions. There
was a significant correlation (r=0.81; p<0.001) between the reduction in pain measured by the numerical visual scale and the
reduction in pain measured by the Total McGill questionnaire.
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There were no significant differences in the Sit-to-Stand test and
the Eastern Cooperative Oncology Group functional capacity
questionnaire.
CONCLUSION: At least six sessions of physiotherapy with emphasis on kinesiotherapy were needed to promote a reduction of
cancer pain in hospitalized patients. We recommend the use of
multidimensional instruments in the evaluation of cancer pain
in hospitalized patients submitted to physiotherapy.
Keywords: Cancer pain, Neoplasm, Pain measurement, Physiotherapy.
RESUMO
JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: São escassos os estudos que
avaliaram os efeitos da fisioterapia sobre a dor oncológica com
instrumentos multidimensionais. O objetivo deste estudo foi
avaliar os efeitos da fisioterapia sobre a dor e a capacidade funcional em pacientes oncológicos hospitalizados.
MÉTODOS: Estudo quase-experimental, composto por 40 participantes com idade média de 51±18 anos, avaliados pré e pós
intervenção fisioterapêutica pela escala verbal numérica, Questionário de Dor de McGill, Questionário Internacional de Atividade Física, teste de sentar e levantar da cadeira e capacidade
funcional pelo questionário Eastern Cooperative Oncology Group.
Os participantes foram estratificados de acordo com o número
de sessões realizadas em grupo 1 ≤ 5 atendimentos (n=25) e grupo 2 ≥ 6 atendimentos (n=15).
RESULTADOS: Houve redução da dor oncológica mensurada
pelos descritores sensitivo (p=0,02) e misto (p=0,05) do questionário de McGill e na escala visual numérica (p=0,03) nos
pacientes que realizaram no mínimo seis sessões de fisioterapia.
Houve correlação significativa (r=0,81; p<0,001) entre a redução da dor mensurada pela escala visual numérica e a redução
da dor mensurada pelo questionário McGill Total. Não houve diferenças significativas no teste de sentar e levantar e no
questionário de capacidade funcional pelo Eastern Cooperative
Oncology Group.
CONCLUSÃO: Foram necessárias no mínimo seis sessões de fisioterapia com ênfase na cinesioterapia para promover redução
da dor oncológica em pacientes hospitalizados. Recomenda-se
o uso do instrumento multidimensional na avaliação da dor oncológica em pacientes hospitalizados submetidos à fisioterapia.
Descritores: Dor do câncer, Fisioterapia, Mensuração da dor,
Neoplasia.
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INTRODUÇÃO
Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o câncer é um
problema de saúde pública nos países em desenvolvimento, onde
estima-se que nas próximas décadas acometerá 80% dos indivíduos
com mais de 20 milhões de novos casos para 20251. Na oncologia,
a fisioterapia surge com intuito de preservar, manter e restaurar a
integridade cinético funcional dos órgãos e sistemas do paciente oncológico, bem como prevenir os distúrbios causados pelo tratamento
da doença2. A fisioterapia em oncologia atua de forma integral e interdisciplinar na promoção da saúde em todos os níveis de atenção,
resgatando a funcionalidade do indivíduo3.
A maioria dos pacientes oncológicos apresenta queixa de dor, e o seu
controle/atenuação está entre as prioridades da equipe multiprofissional2. A dor do câncer pode estar localizada em vários locais anatômicos e com diferentes causas, sendo considerada uma dor mista4.
Além da dor, os pacientes podem apresentar restrição de amplitude de
movimento, alteração de sensibilidade, fraqueza muscular, síndrome
da rede axilar, linfedema e alterações cicatriciais3. A fisioterapia pode
contribuir com técnicas específicas, permitindo o alívio da dor e a melhora na qualidade de vida4. Um estudo retrospectivo relatou que a
intervenção da fisioterapia promoveu melhoras da funcionalidade de
pacientes em cuidados paliativos5. Estudos prospectivos são necessários para melhor compreensão desta área de atuação profissional sobre
a dor oncológica em ambiente hospitalar5. Exercícios físicos regulares
também podem atenuar a dor pela redução da fosforilação dos receptores do sistema endógeno, aumento nos níveis de serotonina e
ativação dos opioides nas vias inibitórias no sistema nervoso central
(SNC)6. Entretanto, poucos estudos avaliaram os efeitos da cinesioterapia sobre a dor oncológica em ambiente hospitalar.
Dentro desse contexto, o objetivo deste estudo foi avaliar os efeitos
dos exercícios terapêuticos sobre a dor oncológica e a capacidade
funcional em pacientes hospitalizados.
MÉTODOS
Realizou-se uma pesquisa quase-experimental, com avaliação pré e
pós-intervenção, em pacientes hospitalizados portadores de câncer.
Utilizou-se como critérios de inclusão: idade superior a 18 anos,
diagnóstico de câncer por meio de exame anatomopatológico, em
atendimento de fisioterapia hospitalar nos meses de março a julho de
2018. Foram excluídos os pacientes com doença neurológica, doença
reumática agudizada, incapazes de deambular ou de realizar os testes
propostos solicitados pelo fisioterapeuta. O cálculo amostral foi obtido por meio do software G*Power, utilizando os valores do questionário de Dor de McGill. A amostra foi estimada em 40 indivíduos,
considerando intervalo de confiança de 95% e nível de significância
de 5% com tamanho do efeito de 0,80. A coleta de dados foi realizada
no Hospital São Vicente de Paulo do município de Passo Fundo/RS.
Todos foram avaliados com um questionário semiestruturado na
internação e na alta hospitalar. Foram coletadas as seguintes informações clínicas, tempo de internação, tipo de tumor, história do
tratamento anterior à quimioterapia (cirúrgico e/ou radioterapia e/
ou hormonioterapia), intenção de tratamento com quimioterapia
e/ou radioterapia (curativo, neoadjuvante, adjuvante ou paliativo).
Além disso, os pacientes foram questionados quanto à presença de
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doenças associadas, uso de fármacos durante a internação, prática
regular de atividade física e tabagismo. A classificação nutricional foi
determinada pelo índice de massa corporal (IMC), verificada através
do peso e estatura conforme faixa etária, e pontos de corte pré-estabelecidos. Na população idosa7, os valores de referência do IMC
foram classificados como baixo peso ≤22kg/m2, eutrófico >22kg/m2
e <27kg/m2 e sobrepeso IMC ≥27kg/m2. Na população adulta7, os
valores de referência foram classificados como baixo peso <18,5kg/
m2; eutrófico ≥18,5 e <25,0kg/m2; sobrepeso: ≥25 e <30,0kg/m2; e
obesidade: ≥30kg/m2 .
Para a avaliação da dor, cada indivíduo recebeu uma folha com a escala
verbal numérica (EVN), classificando a sua dor em notas que variam
de zero a 10, conforme a intensidade da sensação, sendo zero quando
há ausência de dor e 10 a maior intensidade imaginável8. O questionário de Dor de McGill é um instrumento multidimensional para medir
a dor através da localização, intensidade e o seu comportamento considerando as dimensões sensitiva, afetiva, avaliativa e mista9. Apresenta
confiabilidade e boa validade em pacientes oncológicos8,10.
O Questionário Internacional de Atividade Física (IPAQ) considera
atividades de caminhada, atividades físicas de intensidade moderada
e intensidade vigorosa, e vem sendo utilizado em pacientes oncológicos10. A interpretação do IPAQ foi em conformidade com as recomendações sugeridas pelo grupo de revisores científicos11. O teste
de sentar e levantar (TSL) da cadeira avaliou a força e resistência dos
membros inferiores10. Ao sinal, o participante tinha que se erguer,
ficar totalmente em pé e então retornar à posição sentada. O participante foi encorajado a completar o maior número de repetições
possíveis em 30 segundos12. A capacidade funcional foi avaliada por
meio da escala Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG), um
método de medida global do desempenho funcional13 que vem sendo utilizado em paciente oncológicos14,15.
Em todos os atendimentos, o fisioterapeuta realizou uma anamnese
detalhada com testes funcionais e exame físico, sendo elaborados,
a partir disso, os planos terapêuticos. Os pacientes realizaram exercícios de fortalecimento com halter e faixa elástica16, alongamentos musculares ativos e passivos, e exercícios aeróbicos através de
caminhada no corredor ou ciclo ergômetro de baixa a moderada
intensidade3. Nos casos de plaquetopenia, os exercícios foram ativos
assistidos ou de mobilização passiva. A conduta respiratória consistiu
em padrões ventilatórios, reexpansão pulmonar e técnicas de higiene
brônquica3. Em média, as sessões de fisioterapia tiveram duração de
20 a 30 minutos e realizadas uma vez ao dia. Os pacientes foram estratificados de acordo com o número de sessões realizadas. No grupo
1 foram incluídos os que realizaram ≤ 5 atendimentos e no grupo 2
os que realizaram ≥6 atendimentos.
Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade de Passo Fundo (UPF) sob o número 2.572.490, respeitando a resolução 466/2012, do Conselho Nacional de Saúde e com
assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).
Análise estatística
A estatística descritiva foi realizada com média e desvio padrão para
as variáveis quantitativas e frequências absolutas e relativas para as variáveis categóricas. O teste de Kolmogorov-Smirnov foi utilizado para
analisar a distribuição dos dados. As comparações entre os valores pré e
pós- intervenção foram analisadas pelo teste de Wilcoxon. As variáveis
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Tabela 1. Características da amostra (n=40).
Variáveis

n (%)

Idade (anos) (média ± DP)
Tempo de internação (dias) (média ± DP)

categóricas foram analisadas pelo teste Qui-quadrado. A correlação
entre a EVN e o questionário McGill foi realizada pelo teste de Spearman após o cálculo dos deltas de variação (pós-intervenção - pré-intervenção). Foram considerados significativos valores de p≤0,05.

Valor de p

51,9±18,3
10,3±7,6

Classificação nutricional (IMC kg/m2)
Baixo peso
Eutrófico
Sobrepeso
Obesidade

22 (55)
15 (37,5)
2 (5)
1 (2,5)

RESULTADOS

0,001*

Foram avaliados 40 pacientes, onde a maioria era do sexo masculino
25 (62,5%) e com idade média de 51,93±18,35 anos. Os tumores
sólidos prevaleceram em 21 (52,5%) pacientes, conforme descrito
na tabela 1.
A tabela 2 mostra as avaliações da EVN, McGill, ECOG e do teste
do sentar e levantar pré e pós-intervenção da fisioterapia. No grupo com ≥ 6 sessões de fisioterapia, os instrumentos que avaliaram
a dor, EVN e McGill Total, apresentaram diminuição significativa
nos escores (p=0,04 e p=0,03) no período pós-intervenção, respectivamente. Os subitens Sensitivo e Misto do questionário de McGill,
apresentaram diminuição significativa nos escores (p=0,02; p=0,05)
no período pós-intervenção, respectivamente. Não se encontrou
diferenças significativas no teste de sentar e levantar e na escala de
capacidade funcional ECOG.
A tabela 3 mostra o uso de fármacos para a redução da dor durante
o período de internação, classificados como não opioides, opioides
e ausência de fármacos para dor. Não houve diferenças significativas
entre os grupos estratificados pelo número de sessões de fisioterapia.
Esse resultado sugere que a redução nos escores de dor estejam relacionados à intervenção fisioterapêutica quando ≥ 6 sessões.
Houve correlação significativa (r=0,81; p<0,001) entre a redução
da dor mensurada pela EVN e a redução da dor mensurada pelo
questionário McGill Total. Ambos os instrumentos foram capazes
de mensurar a redução da dor oncológica dos pacientes submetidos
à fisioterapia.

Tipos de câncer
Tumores sólidos

21 (52,5)

Tumores hematológicos

19 (47,5)

0,75

Radioterapia
Paliativa

6 (15)

Curativa
Adjuvante

4 (10)
2 (5)

Não realizou

28 (70)

0,001*

Quimioterapia
Paliativa

28 (70)

Adjuvante

5 (12,5)

Curativa

5 (12,5)

Não realizou

2 (5)

0,001*

IPAQ
Sedentários

26 (65)

Irregularmente ativos

5 (12,5)

Ativos

9 (22,5)

0,001*

IPAQ = Questionário Internacional de Atividade Física; DP = desvio padrão; IMC
= índice de massa corporal; variáveis expressas em frequência absoluta e relativa. *Teste do Qui-quadrado p<0,05.

Tabela 2. Avaliações da dor, Eastern Cooperative Oncology Group e o teste do sentar e levantar pré e pós-intervenção da fisioterapia
Grupo 1 (n=25)
≤5 sessões de fisioterapia
Pré

Pós

Grupo 2 (n=15)
≥6 sessões de fisioterapia
Valor de p

Pré

Pós

Valor de p

EVN

1,52±2,8

0,68±1,5

0,20

2,47±3,1

0,87±2,5

0,03*

McGill Total

7,5±12,6

4,2±11,2

0,23

14,2±19,4

2,6±6,7

0,04*

Afetivo

1,2±2,9

0,68±1,8

0,17

2,6±4,6

1,06±3,1

0,23

Avaliativo

0,68±1,3

0,28±0,67

0,12

1,06±1,7

0,4±1,2

0,19

Sensitivo

4,76±7,9

2,72±6,4

0,40

7±8,5

0,8±1,6

0,02*

Misto

1,2±2,4

0,8±1,75

0,45

3,1±4,6

0,26±0,79

0,05*

ECOG

1,3±0,9

1,4±0,9

0,14

1,6±0,6

1,4±0,6

0,4

TSL

11,6±4,5

10,6±6,6

0,24

10,7±2,5

10,2±4

0,61

EVN = escala verbal numérica; TSL = teste de sentar e levantar da cadeira de 30 segundos; ECOG = Eastern Cooperative Oncology Group. Variáveis expressas em
média e desvio padrão *p≤0,05, teste de Wilcoxon.

Tabela 3. Fármacos para o controle da dor prescritos durante o período de internação, estratificados pelo número de sessões de fisioterapia
Grupo 1 (n=25)
≤5 sessões de fisioterapia

Grupo 2 (n=15)
≥6 sessões de fisioterapia

Não opioides

18 (72%)

13 (86,7%)

Opioides

6 (24%)

1 (6,7%)

Ausência de fármacos para dor

1 (4%)

1 (6,7)

Valor de p*

0,36

*Teste do Qui-quadrado.
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DISCUSSÃO
Os resultados encontrados demonstraram que a fisioterapia com
ênfase na cinesioterapia reduziu a dor oncológica de pacientes hospitalizados. A EVN e o questionário de McGill mostraram diminuição da dor nos pacientes que realizaram no mínimo seis sessões de
fisioterapia. Além disso, encontrou-se forte associação entre os dois
instrumentos de avaliação da dor pós-intervenção da fisioterapia.
Corroborando o presente estudo, Rett et al.17 relataram que a cinesioterapia contribuiu efetivamente na redução da dor do membro
superior em paciente com câncer de mama. Esses autores mostraram
que a diminuição da dor ocorreu a partir da 10ª sessão de fisioterapia17. A atuação da fisioterapia nos pacientes em cuidados paliativos
pode ser realizada com técnicas manuais de distração, massagem e
relaxamento18. Um estudo realizado por Reis et al.19, composto por
exercícios aeróbicos, resistidos e de flexibilidade, foi capaz de reduzir
a intensidade da dor em pacientes submetidos ao tratamento oncológico. Estudos sugerem que os exercícios físicos possam modular
o sistema endógeno de inibição da dor6. Em pacientes com câncer
avançado, a analgesia produzida por seis sessões de fisioterapia incluindo técnicas de massagem, mobilização e cinesioterapia foi relatada por López-Sendín et al.20, corroborando os presentes resultados.
Embora a dor seja uma sensação subjetiva e particular de cada paciente, deve-se adotar métodos adequados na avaliação da dor do paciente oncológico. O questionário de McGill avalia a dor de forma
multidimensional com escore geral ou em dimensões sensitiva, afetiva, avaliativa e mista21. O McGill fornece dados abrangentes, capazes
de identificar aspectos físicos, psicológicos ou comportamentais da
dor8. Por outro lado, a EVN é uma escala unidimensional que mensura a intensidade da dor, muito utilizada devido a sua rapidez de
entendimento22.
No presente estudo houve prevalência de sedentarismo, corroborando os resultados encontrados por Rogers et al.23, que avaliaram o
nível de atividade física em 483 pacientes com câncer de mama. A
presente amostra apresentou peso corporal abaixo do ideal em 55%
dos pacientes, IMC ≤22kg/m2 nos idosos ou <18,5kg/m2 nos adultos com menos de 60 anos. Segundo um estudo que avaliou o estado
nutricional de 96 pacientes oncológicos, houve predominância de
desnutrição nessa população24, corroborando os presentes resultados. O baixo peso geralmente está associado à perda progressiva de
massa corporal, comprometimento funcional e ao tratamento por
quimioterapia24.
Dois estudos25,26 caracterizaram os perfis clínicos dos pacientes oncológicos, demonstrando prevalência do sexo masculino, diagnóstico de tumores sólidos, realizando tratamento com quimioterapia
paliativa, apresentando como sinal e sintomas mais comum a dor,
resultados que corroboram com este estudo.
Um ensaio clínico randomizado avaliou os efeitos do treinamento
aeróbio associado ao fortalecimento muscular em pacientes com
câncer de pulmão em tratamento quimioterápico27. Os autores relataram redução da fadiga relacionada ao câncer e melhora da independência funcional das atividades da vida diária, mensuradas pelo
Índice de Barthel, após o programa de exercícios físicos supervisionados27. Os estudos de Pereira, Santos e Sarges15 e Mangia et al.10
relataram que a capacidade funcional avaliada pelo questionário
ECOG e o TSL pode contribuir na elaboração de planos de cuida-
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dos para assistência ao paciente oncológico, sendo que por meio da
identificação da funcionalidade norteiam-se medidas que previnem
ou reduzem o comprometimento funcional e os riscos de complicações. Entretanto, no presente estudo não foram observadas mudanças significativas na capacidade funcional após a intervenção da
fisioterapia.
CONCLUSÃO
O programa de fisioterapia com mínimo de seis sessões e ênfase na
cinesioterapia promoveram redução da dor oncológica em pacientes
hospitalizados. No questionário McGill, a frequência dos descritores
sensitivo e misto diminuiu após a intervenção da fisioterapia.
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Coping strategies in patients with neuropathic pain
Estratégias de enfrentamento em pacientes com dor neuropática
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ABSTRACT

RESUMO

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Chronic neuropathic
pain has a multifactorial origin and several coping strategies. The
objective of this study was to identify, analyze the different coping strategies for chronic neuropathic pain, relate them with sociodemographic characteristics, pain intensity, and alexithymia.
METHODS: A descriptive and cross-sectional study involving
61 patients with neuropathic pain who attended the Pain Clinic
from August to December 2017. The instruments used to collect
the data of patients with neuropathic pain were a semi-structured
interview, the Douleur Neuropathique 4 Questions questionnaire,
the Alexithymia Scale, and the Problems Coping Mode Scale.
RESULTS: Of the 61 patients with neuropathic pain, the majority were female, with a mean age of 50.67±13.12 years, low
schooling, with a spouse, with diseases as the leading cause of
pain, positive attitudes to cope with neuropathic pain despite the
physical problems such as major changes after pain.
CONCLUSION: The results of the present study allowed us to
conclude that the coping strategies of patients with neuropathic
pain, according to the application of the Alexithymia Scale and
the Problems Coping Mode Scale, that the highest scores were in
religious practices, social support and focus on the problem. The
alexithymia of this group was higher, especially in the subgroup
of men with chronic neuropathic pain.
Keywords: Chronic pain, Coping, Coping strategies, Pain.

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A dor crônica neuropática
tem origem multifatorial e apresenta diversas estratégias de enfrentamento. O objetivo deste estudo foi identificar, analisar as
diversas estratégias de enfrentamento de dor crônica neuropática,
relacioná-las com as características sociodemográficas, a intensidade de dor e a alexitimia.
MÉTODOS: Estudo descritivo e transversal em que participaram
61 pacientes com dor neuropática que foram atendidos na Clínica
da Dor no período de agosto a dezembro de 2017. Para a coleta
de dados dos pacientes com dor neuropática foram utilizados os
instrumentos: entrevista semiestruturada, o questionário sobre dor
neuropática Douleur Neuropathique 4 Questions, a Escala de Alexitimia e a Escala Modos de Enfrentamento de Problemas.
RESULTADOS: Dos 61 pacientes com dor neuropática, a maioria era mulher, com idade média de 50,67±13,12 anos, baixa escolaridade, com companheiro, doenças como a causa principal da
dor, atitudes positivas no enfrentamento da dor neuropática apesar
dos problemas físicos como as principais mudanças após a dor.
CONCLUSÃO: Os resultados do presente estudo permitiram
concluir que as estratégias de enfrentamento dos pacientes com
dor neuropática, de acordo com a aplicação da Escala de Alexitimia e a Escala Modos de Enfrentamento de Problemas, que os
maiores escores foram nas práticas religiosas, suporte social e focalização no problema. A alexitimia deste grupo foi maior, especialmente no subgrupo dos homens com dor neuropática crônica.
Descritores: Dor, Dor crônica, Enfretamento, Estratégias de enfrentamento.
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INTRODUÇÃO
A dor causa impactos negativos na vida de um indivíduo, tornando‐
se um dos maiores desafios para os profissionais da área de saúde. De
acordo com a International Association for the Study of Pain (IASP),
a dor é definida como uma experiência sensorial ou emocional desagradável, associada à uma lesão tecidual real ou potencial1.
A dor é classificada em dois tipos: aguda, que surge de uma lesão ou
ameaça para o tecido não neural. Geralmente é causada por uma
inflamação, infecção, lesões, entre outros; e a dor crônica (DC), com
duração superior a três meses ou que persiste após o tempo de cicatrização habitual e não responde aos tratamentos comuns2.
A DC pode ser subdivida em nociceptiva, dor crônica neuropática
(DCN) e dor crônica mista. A dor nociceptiva ocorre por ativação
fisiológica de receptores de dor e está relacionada à lesão de tecidos
ósseos, musculares ou ligamentares. Comumente responde bem ao
tratamento sintomático com analgésicos ou anti-inflamatórios não
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esteroides (AINES). A DCN é causada por uma lesão ou doença do
sistema somatossensorial e afeta 7 a 10% da população3.
No tratamento da DCN, o desafio acontece quando as terapias não
surtem o efeito esperado e há um sofrimento psicológico, causado
pela insatisfação do plano terapêutico, levando o indivíduo a procurar por estratégias farmacológicas que geram maior gasto financeiro,
podendo levar a uma futura internação3.
Nesse contexto, quando se trata de dor, há muitas variáveis a se considerar. Todavia, nota-se na literatura nacional e internacional dificuldade na utilização dos instrumentos para a avaliação de DCN, bem
como a comparação de qual método de tratamento é o mais indicado4.
A dor é uma problemática que permeia os serviços de saúde sendo
um importante fator para o deslocamento do paciente a um centro
de referência de saúde5. De acordo com a Organização Mundial da
Saúde (OMS) as Doenças Crônicas não Transmissíveis (DCNT)
são as principais causas de mortalidade e incapacidades no Brasil,
impactando o paciente, a família, os serviços de saúde e economia
devido a faltas e aposentadoria precoce5,6.
Um dos maiores agentes das DCNT é a DC, que se encontra
presente em pacientes com diabetes mellitus tipo 2, pacientes em
tratamento de câncer, lesões traumáticas e que já tiveram acidente vascular cerebral7. O insucesso no tratamento da DCN com os
fármacos rotineiros possui um tempo maior de duração, sendo que
muitas vezes essa dor se torna uma própria doença. Esses indivíduos,
juntamente com os profissionais, procuram diversos meios para a
redução da dor6.
Diante desse quadro, este estudo objetivou identificar e analisar as
diversas formas de estratégias de enfrentamento da DCN, relacioná-las com as características sociodemográficas, a intensidade de dor e
a alexitimia.
MÉTODOS
Trata-se de um estudo descritivo, transversal, de abordagem quantitativa, que foi realizado no Ambulatório da Clínica da Dor da Fundação Faculdade Regional de Medicina de São José do Rio Preto.
Participaram deste estudo 61 pacientes com diagnóstico médico
de DCN, que foram atendidos na Clínica da Dor no período de
agosto a dezembro de 2017. Ao avaliar a lista de frequência dos pacientes com DCN na Clínica da Dor dos quatro últimos meses,
obteve-se uma média mensal de 26 pessoas. Para o cálculo amostral,
os parâmetros utilizados foram nível de confiança de 95%, erro de
8% e prevalência esperada de 10%. A seleção dos participantes foi
realizada por meio de amostragem aleatória simples, obtendo-se 61
pacientes.
Foram utilizados quatro instrumentos de coleta de dados: a entrevista semiestruturada (dados sociodemográficos e clínicos); o questionário Douleur Neuropathique 4 Questions (DN4) (rastreio da DN)8; a
Escala de Alexitimia (TAS)9 (mensura as dificuldade para identificar
e descrever os sentimentos) e a Escala de Modos de Enfrentamento
de Problemas (EMEP)10 (analisa estratégias de enfrentamento).
O questionário sobre dor DN48, originalmente em francês, foi devidamente traduzido e validado para o português e utilizado para
identificar os pacientes com dor não neuropática e neuropática. O
questionário é composto por 10 itens subdivididos em duas partes:
descritores sensoriais (sete itens) e sinais referentes ao exame sensorial
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(três itens). A presença de DN foi considerada a variável dependente
e necessária para atingir um escore de pelo menos 4 em 10, enquanto a dor não neuropática apresentou escores menores que 4 em 10.
A TAS9 é um instrumento de autorrelato, com 26 itens, idealizado
para mensurar o grau de alexitimia. Os itens são respondidos em
escala de tipo Likert de cinco pontos, variando entre 1 (discordo
inteiramente) e 5 (concordo plenamente). Os escores totais variam
entre 26 e 130, sendo que nas pesquisas internacionais, para escores
acima de 74 (inclusive) o sujeito é considerado alexitímico, e menores de 62 (inclusive) é considerado não alexitímico. Para valores
intermediários, (entre 63 e 73) nada se pode afirmar.
As estratégias de enfrentamento utilizadas frente a um evento estressor
geral, ou a um evento estressor relacionado à saúde, podem ser mensuradas utilizando-se a EMEP, adaptada para a população brasileira
por Seidl, Tróccoli e Zannon10. É composta por 45 questões objetivas,
18 focalizadas no problema, 15 focalizadas na emoção, sete na busca
de prática religiosa/pensamento fantasioso e cinco na busca de suporte
social. No final da escala houve também uma questão subjetiva, destinada a identificar alguma outra estratégia de enfrentamento que não
tenha constado nas questões anteriores. As respostas foram classificadas
de acordo com a escala Likert de cinco pontos: 1- eu nunca faço isso;
2- eu faço isso pouco; 3- eu faço isso às vezes; 4- eu faço isso muito; e
5- eu sempre faço isso, escores mais altos indicaram maior frequência
de utilização da estratégia de enfrentamento. Os itens são divididos
em quatro fatores: fator 1: enfrentamento focalizado no problema;
fator 2: enfrentamento focalizado na emoção; fator 3: enfrentamento
centrado na busca de práticas religiosas e pensamento fantasioso; fator
4: enfrentamento baseado na busca por suporte social.
Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto (FAMERP), sob o nº
CAAE: 62298816.0.0000.5415. Todos os participantes assinaram o
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TLCE).
Análise estatística
Os dados foram transferidos para uma planilha eletrônica no programa Microsoft Excel e para a análise estatística foram utilizados os
testes de Análise de Variância (ANOVA) e de comparação múltipla
de Tukey. O nível de significância de p<0,05 foi adotado para os
resultados obtidos.
RESULTADOS
A tabela 1 mostra o percentual das variáveis de caracterização sociodemográfica e clínica dos 61 pacientes com DCN avaliada no estudo, em
que a maioria dos pacientes era do sexo feminino (35; 57,38%), com
ensino fundamental (36; 59,02%), com companheiro (37; 61,67%),
tinha a doença como a causa da dor (24; 39,34%), relatando problemas físicos como as principais mudanças após a dor (35; 57,38%) e
com atitude positiva em relação à dor neuropática (42; 68,85%).
A idade média dos pacientes avaliados foi de 50,67±13,12 anos e
mediana de 51,00 anos. O coeficiente de variação (CV) dessa distribuição foi de 25,9%. A idade mínima observada foi de 21,0 anos e
a máxima de 74,0 anos.
Todos os pacientes tiveram confirmados a DN pelo DN4, ao considerar os aspectos envolvidos nesse questionário. A intensidade da dor foi
de 5,1±1,2 e os descritores sensoriais mais prevalentes foram formiga-
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Tabela 1. Percentual das variáveis de caracterização sociodemográfica e clínica dos pacientes com dor neuropática da Clínica da Dor. São
José do Rio Preto/SP, 2017
Variáveis

Tabela 2. Estatísticas descritivas dos escores de alexitimia para os
pacientes com dor neuropática

(n=61)

%

Feminino

35

57,38

Masculino

26

42,62

Sexo

Média±DP

Mediana

Alexitimia (geral)

61

77,89±9,41

80,00

Feminino

35

75,86±11,05

79,00

Masculino

26

80,62±5,73

82,50

Até 59

44

78,50±9,02

81,50

60 ou mais

17

76,29±10,49

79,00

Com companheiro

38

79,00±8,65

81,00

Sem companheiro

23

76,04±10,49

78,00

Fundamental

36

79,25±7,13

80,00

Médio

15

78,87±10,59

82,00

10

71,50±12,81

73,00

Valor
de p

0,0341

Faixa etária (anos)
36

59,02

Médio

15

24,59

Superior

10

16,39

Com companheiro

37

61,67

Sem companheiro

23

38,33

0,2621

Escolaridade

Causa da dor
16

0,4511

Estado conjugal

Estado civil

Acidente

n

Sexo

Escolaridade
Fundamental

Estatísticas descritivas

Pacientes com dor neuropática

26,23

Doenças

24

39,34

Superior

Outras

16

26,23

Causa da dor

Não sabe

5

8,20

Acidente

16

79,75±10,91

82,50

Doença

24

77,88±7,58

77,50

Mudanças após a dor
Problemas emocionais

26

42,62

Outras

16

80,60±4,45

80,00

Problemas físicos

35

57,38

Não sabe

5

75,19±11,30

78,00

0,0612

0,5112

Mudanças após a dor

Como lida com a dor
Atitude negativa

19

31,15

Problemas emocionais

26

74,81±11,36

78,00

Atitude positiva

42

68,85

Problemas físicos

35

80,17±6,99

82,00

Atitude negativa

19

76,42±11,90

81,00

Atitude positiva

42

78,55±8,12

79,50

0,0401

Como lida com a dor

mento (52%) e queimação (28%). Quanto aos sinais físicos referentes
à sensibilidade, a hipoestesia ao toque foi a predominante (62%).
Com relação à faixa etária (p=0,049) e a forma como os pacientes lidam com a dor (p=0,007) houve diferenças significativas nos
escores da DN. Quanto à faixa etária, os pacientes com idade até
59 anos apresentaram escore significativamente superior de DN
com relação aos pacientes com 60 anos ou mais, ou seja, o escore
de DN foi superior para os adultos quando comparado ao escore
dos idosos. Em relação à atitude que os pacientes apresentaram em
relação à dor, os pacientes com atitudes negativas tiveram escore
significativamente superior de DN em relação aos pacientes com
atitudes positivas em relação à dor.
De acordo com a TAS, em média, os pacientes apresentaram-se
alexitímicos, pois o escore médio foi superior a 74 pontos, evidenciando que os pacientes com DCN apresentam dificuldades significativas em expressar suas emoções, sentimentos e sensações corporais. Houve diferenças significativas quanto ao sexo (p=0,034) e
às mudanças após a dor (p=0,040). O escore médio de alexitimia
dos homens foi significativamente superior em relação ao escore das
mulheres, e os problemas físicos foram responsáveis por determinar
maior alexitimia nos pacientes com DCN (Tabela 2).
Os resultados da aplicação da EMEP para os pacientes com DCN
tiveram o fator 2 (focalização na emoção) o menor escore quando
comparado aos demais fatores, pressupondo que os pacientes com
DCN não focalizam tanto na emoção para sobrepor o problema da
dor (Tabela 3).
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0,4861

Valor de p referente ao teste t para amostras independentes a p<0,05; 2Valor de
p referente ao teste de Análise de Variância (ANOVA) a p<0,05.
1

Tabela 3. Estatísticas descritivas dos escores da EMEP de pacientes
com dor neuropática. São José do Rio Preto/SP, 2017
Fatores

n

Média±desvio
padrão2

Mediana

Valor
de p1

Focalização no
problema

61

3,34±0,58 a

3,38

<0,001

Focalização na emoção

61

2,75±0,71 b

2,73

Práticas religiosas

61

3,45±0,75 a

3,57

Suporte social

61

3,15±3,40 a

3,40

1
Valor de p referente ao teste de Análise de Variância (ANOVA) a p<0,05. 2Letras
diferentes na mesma coluna diferenciam-se entre si pelo teste de comparação
múltipla de Tukey a p<0,05.

Como somente o fator 2 apresentou diferença significativa, o escore
desse fator foi avaliado de acordo com as variáveis de caracterização
amostral (Tabela 4).
De acordo com a análise do fator 2 em relação às variáveis de caracterização, não houve casos de existência de diferenças significativas,
pressupondo que as variáveis avaliadas não influenciaram na focalização da emoção para lidar com a dor neuropática.
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Tabela 4. Estatísticas descritivas dos escores do fator 2 (focalização
na emoção) de acordo com a EMEP para os pacientes com dor neuropática. São José do Rio Preto/SP, 2017
Estatísticas descritivas

n

Média±DP

Mediana

Valor de p

Feminino

35

2,76±0,71

2,73

0,8331

Masculino

26

2,72±0,72

2,73

Até 59

44

2,84±0,67

2,80

60 ou mais

17

2,50±0,76

2,46

Com companheiro

38

2,88±0,69

2,86

Sem companheiro

23

2,52±0,69

2,53

Fundamental

36

2,76±0,75

2,73

Médio

15

2,84±0,76

2,73

Superior

10

2,55±0,49

2,60

Acidente

16

2,94±0,61

2,80

Doença

24

2,65±0,79

2,73

Outras

16

2,56±0,61

2,60

Não sabe

5

3,21±0,76

3,46

Problemas emocionais

26

2,83±0,67

2,86

Problemas físicos

35

2,68±0,74

2,66

Atitude negativa

19

2,66±0,81

2,66

Atitude positiva

42

2,78±0,66

2,73

Sexo

Faixa etária (anos)
0,1201

Estado conjugal
0,0541

Escolaridade
0,6012

Causa da dor
0,1852

Mudanças após a dor
0,4201

Como lida com a dor
0,5711

Valor de p referente ao teste t para amostras independentes a p<0,05. 2Valor de
p referente ao teste de Análise de Variância (ANOVA) a p<0,05.
1

DISCUSSÃO
Dos 61 pacientes com DCN, em sua maioria, possuía baixa escolaridade, com companheiro, doenças como a causa principal da dor, enfrentamento da DCN com atitudes positivas apesar dos problemas
físicos como as principais mudanças após a dor. Outro ponto que
foi observado é que a maioria era do sexo feminino. Esse resultado
vai ao encontro de outros estudos, onde a maioria afetada pela DC
eram mulheres quando comparada com os homens. Além disso, o
sexo feminino foi mais frequente em faltas e procura médica. No
presente estudo, a idade média foi de 50,67±13,12 anos. Já a população do instituto que afirmaram sofrer de DC teve mediana de 35,5
anos, mostrando que a DC está afetando cada vez mais a população
adulta jovem11,12.
Quando cruzadas as variáveis, não foram observadas diferenças significantes com relação ao enfrentamento desses pacientes quanto ao
sexo, estado conjugal, escolaridade, causa da dor e mudanças após
a dor.
Apesar disso, houve diferença estatisticamente significante com relação à faixa etária e a forma de lidar com a dor. Esses resultados
diferem dos resultados do estudo13 que avaliou os pacientes com
DCN decorrente de lesão medular traumática, realizado em duas
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instituições no município de São Paulo, em que a maioria era do
sexo masculino, com idade entre 30 e 39 anos. Esse estudo observou
resultados semelhantes aos achados da presente pesquisa em que os
pacientes avaliados com DCN não tiveram diferenças significantes
em relação ao estado conjugal, escolaridade, sexo, causa da dor e
mudanças após a dor.
No que se refere à faixa etária, este estudo detectou que jovens e
adultos apresentaram maior escore de DCN quando relacionados
com os idosos, que têm melhor atitude em relação à dor, possivelmente por acreditarem que esse sintoma seja natural ao processo
fisiológico do envelhecimento e comorbidades crônicas associadas.
Dessa forma é mais desafiador de se obter resultados reais, quando
avaliado esse item, podendo gerar resultados errôneos, e prejudicando uma abordagem terapêutica adequada14.
Em um estudo realizado com pacientes do Canadá, Dinamarca, Índia e Taiwan15 foi observado que os indivíduos que possuíam maior
depressão e catastrofização apresentavam maior intensidade de dor e
comorbidades, corroborando os resultados encontrados no presente
estudo, em que indivíduos que tendem a um pensamento negativo
sentem maior intensidade de dor auxiliando, dessa forma, o desenvolvimento de depressão e ansiedade15.
O presente estudo observou que a maioria dos homens com DCN
tinha alexitimia, ou seja, podem ter maior dificuldade em externar
suas emoções e sentimentos corporais para outras pessoas quando comparados com as mulheres. Em relação às mudanças após a
dor, os problemas físicos foram relevantes estatisticamente quando
comparados com os emocionais. Tendo isso em vista, a alexitimia
apresentou relação significativa com o fator 3, que são as práticas
religiosas/pensamento fantasioso. Os resultados do presente estudo
discordam da pesquisa com pacientes renais crônicos em tratamento
de hemodiálise, que apresentaram ausência de alexitimia, podendo
ser justificado pelo apoio psicológico contínuo durante o seu tratamento16.
Se tratando de alexitimia, foi observada maior prevalência no sexo
masculino. Corroborando os presentes resultados, foi realizada uma
pesquisa17 na Universidade do Porto, em Portugal, que observou
maior pontuação nos homens com maior dificuldade em descrever
sentimentos, evidenciando a Teoria Alexitímica Normativa Masculina. Essa teoria defende que os homens, em sua infância, são desencorajados a expressarem e falarem de seus sentimentos e emoções.
Com isso, é notado um maior escore para mudanças físicas após
a dor nesses pacientes, afirmando o processo de criação social do
homem.
Muitos têm prejuízo na parte psicossocial, e por meio da espiritualidade conseguem ter pensamentos e sentimentos positivos, enfrentam com maior facilidade as situações difíceis e conseguem olhar
melhor as situações do dia a dia18.
Uma pesquisa longitudinal sobre as estratégias de enfrentamento da
dor em pacientes durante o primeiro ano após lesão medular observou que os fatores psicossociais e as estratégias de enfrentamento
à dor apresentaram correlação com a intensidade da dor e o desconforto, ou seja, que a dor atrapalha sua vida e apresenta impacto
negativo19.
O enfrentamento focado na emoção refere-se à tentativa das pessoas em regular a resposta emocional que foi gerada pela situação
estressante da dor e geralmente é utilizado quando um problema é
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incontrolável e algumas estratégias comportamentais ou cognitivas
podem ser utilizadas como: uso excessivo de álcool, tabaco, drogas,
excesso de exercícios físicos, fuga, minimização do problema, distanciamento e atenção seletiva20.
No presente estudo, a aplicação da EMEP nos 61 pacientes com
DCN obteve os maiores escores nas práticas religiosas, suporte social
e focalização no problema.
No quesito práticas religiosas, os resultados estão de acordo com estudo que observou que a incorporação da espiritualidade apresenta
relevância e reconhecimento como indicador de saúde, na busca da
promoção de um cuidado integral e por retratar o perfil já conhecido
dos brasileiros relacionados à religiosidade20. Também foram encontrados resultados semelhantes na pesquisa sobre enfrentamento da
dor, em que a religiosidade e a espiritualidade mostraram-se associadas ao controle do estresse envolvido no processo da dor21.
O suporte social teve o segundo maior escore pelos pacientes com
DCN e indicou a busca por apoio no sistema de saúde, evidenciando a importância da qualidade e disponibilidade do setor da saúde
para ajudar tais pacientes. Um estudo de revisão sobre os fatores psicossociais, intrapsíquicos, psiquiátricos e psicocomportamentais que
influenciam a natureza, gravidade, e persistência da dor neuropática
verificou que o apoio social é um importante componente de controle e gerenciamento da participação ativa dos pacientes em seus
cuidados de saúde em relação à dor22.
A focalização no problema foi o terceiro maior escore, sendo que
esse fator indica a parcela de racionalidade dos pacientes que focam
em compreender o problema. Uma pesquisa de revisão bibliográfica
destaca que a DCN é um grave problema de saúde pública mundial,
sendo considerada uma doença crônica cuja gestão no controle da
DCN, ainda é inadequada23.
Em contrapartida, o fator da focalização na emoção foi o que apresentou menor escore, pressupondo que os pacientes com DCN não
utilizam a emoção para sobrepor o problema da dor, sendo esse fator
o único que apresentou diferença significativa, tendo sido avaliado
de acordo com as variáveis de caracterização amostral.
Pode-se afirmar que essas são práticas com grande enfoque cultural,
corroborando os livros e pesquisas realizados por David Le Breton,
um antropólogo e sociólogo francês que dedicou uma parte de seus
estudos para a dor. Ele chegou à conclusão que a dor é íntima de
cada um, porém, sua base geralmente está em cultura, sociedade,
relacionamentos e educação, não passando assim do vínculo social.
Está presente assim, tanto na expressão corporal como na impressão
que cada indivíduo possui24.
Alguns pesquisadores destacam que a estratégia de enfrentamento
da DC mais utilizada é a atividade religiosa, sendo que o estresse
ocorrente pode ser controlado por meio da atuação no hipotálamo-pituitária-adrenocortical25. É também comprovada a melhora nos
indicadores de saúde mental, como também melhor adaptação ao
estresse e maior encorajamento no dia a dia com a prática religiosa26.
Entretanto, não foi comprovado o efeito fisiológico das práticas religiosas em seus sintomas físicos no controle da dor27.
Em relação à DC, outro estudo realizado com 281 pacientes observou a associação de estratégias de enfrentamento da dor e medidas
de humor em relação ao funcionamento da saúde28.
Há uma busca por programas psicoeducativos coordenados por
psicólogos por meio de textos, palestras, demonstrações, treinamen-
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tos, técnicas de relaxamento, solução de problemas, incentivando e
criando estratégia de enfrentamento da dor29.
Sendo assim, os profissionais de saúde necessitam desenvolver assistência de forma holística, valorizando não apenas a religiosidade, mas também a espiritualidade do paciente, independente de
credo ou convicções religiosas, podendo assim contribuir com o
seu bem-estar, enfrentamento de doenças e melhoria da qualidade
de vida30.
CONCLUSÃO
Esta pesquisa encontrou relação entre a alexitimia e a dor neuropática crônica. A prevalência desse fenômeno foi maior entre os homens. Qual é a natureza dessa complexa relação, como atuariam os
fatores predisponentes e desencadeantes do fenômeno alexitimia são
questões que necessitam de novas investigações. Os maiores escores
de estratégias de enfrentamento dos pacientes com dor crônica neuropática, de acordo com a aplicação da EMEP, foram nas práticas
religiosas, suporte social e focalização no problema. Com isso, pode-se concluir que esses fatores são importantes no que tange esse
embate entre corpo e mente do ser, auxiliando no processo de maior
qualidade de vida física e mental.
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ABSTRACT
BACKGROUND AND OBJECTIVES: The measurement of
pain and discomfort from work-related musculoskeletal disorders is a conceptual and empirical challenge, considering the
cognitive and subjective processes involved in the evaluation of
somatic symptoms. The objective of this study was to construct
a work-related musculoskeletal disorders index to evaluate musculoskeletal discomfort in workers with and without repetitive
strain injuries/work-related musculoskeletal disorders, a syndrome that affects thousands of workers every year.
METHODS: The sample was composed of 182 bank clerks
from the State of Bahia, 91 of whom were diagnosed with the
syndrome.
RESULTS: The work-related musculoskeletal disorders index
had a frequency distribution similar to the normal curve, with
averages of 7.1 and 4.1 for the groups with and without a diagnosis, respectively.
CONCLUSION: In addition to the adequate psychometric
properties, the proposed index was able to differentiate, satisfactorily, workers with and without a diagnosis of repetitive strain
injuries/work-related musculoskeletal disorders.
Keywords: Pain, Pain measurement, Repetitive strain injuries,
Work-related musculoskeletal disorders.
RESUMO
JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A mensuração da dor e do
desconforto oriundos de distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho é um desafio conceitual e empírico, tendo em
vista os processos cognitivos e subjetivos envolvidos na avaliação
de sintomas somáticos. O objetivo deste estudo foi construir um
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índice de distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho
para avaliar o desconforto osteomuscular entre trabalhadores
com e sem lesões por esforço repetitivo/distúrbios osteomusculares relacionados com o trabalho, uma síndrome que acomete
milhares de trabalhadores todo o ano.
MÉTODOS: Participaram da amostra 182 bancários do Estado
da Bahia, sendo que 91 deles tinham o diagnóstico da síndrome.
RESULTADOS: O índice de distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho apresentou distribuição de frequência semelhante à da curva normal, com médias de 7,1 e 4,1 para os grupos
com e sem diagnóstico, respectivamente.
CONCLUSÃO: Além das propriedades psicométricas adequadas, o índice proposto se mostrou capaz de diferenciar, satisfatoriamente, trabalhadores com e sem diagnóstico de lesões por
esforço repetitivo.
Descritores: Distúrbios osteomusculares associados ao trabalho,
Dor, Lesões por esforço repetitivo, Mensuração da dor.
INTRODUÇÃO
As lesões por esforço repetitivo ou distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho (LER/DORT) são uma síndrome que se
tornou objeto de debate mundial, vem impactando no sofrimento
psíquico dos trabalhadores e gerando prejuízos bilionários à sociedade, de acordo com revisões de literatura na área1-3. O termo LER,
porém, ainda não se consolidou como um conceito científico e nem
é citado no Código Internacional das Doenças (CID-10), apesar de
se apresentar como uma noção bastante utilizada no cotidiano de
muitos trabalhadores e produzir um efeito significativo na descrição
de sintomas musculoesqueléticos4-8.
A dor está incluída no International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF)9 sob o código b280-b289 e a sensação de dor é
definida como um sentimento desagradável, indicando uma lesão real
ou potencial em alguma estrutura do corpo, sendo geralmente classificada como aguda ou crônica10-12. A dor crônica, típica dos distúrbios osteomusculares, é o elemento focal em uma “rede complexa de
sofrimento que envolve depressão, preocupação somática, limitação
física, distúrbios do sono e desesperança”13. O Instituto de Medicina
norte-americano relatou que a dor crônica afeta 100 milhões de adultos nos Estados Unidos gerando um custo estimado de 635 bilhões
de dólares decorrente do gasto com as intervenções médicas e devido
à baixa produtividade dos acometidos. Tendo isso em vista, foi criada
uma agenda para prevenir e aumentar os esforços de pesquisa14.
Nesse contexto, o que efetivamente se comunica quando uma pessoa se queixa de dor? De acordo com Cioffi15, do ponto de vista da
cognição social, três dimensões se destacam na interpretação de estímulos orgânicos: 1) os estímulos somáticos são guiados por teorias
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implícitas do indivíduo sobre seus sintomas físicos, particularmente
por supostos relacionamentos de causa e efeito entre esses sintomas e
eventos que potencialmente poderiam explicá-los; 2) a teoria implícita e os processos nos quais é formada são extremamente afetados
pelo contexto social da pessoa; 3) fatores pessoais, biomecânicos, sociais e organizacionais convergem e interagem.
Diante dessas proposições, o que de fato se mensura na aplicação
de instrumentos que avaliam a dor? Além de representarem o incômodo diante de sensações corporais desconfortáveis, os escores, ou
“grau da dor”, também refletem as teorias implícitas que os indivíduos possuem que, por sua vez, refletem o contexto socio-histórico
onde são construídas supostas relações de causa e efeito, “tidas como
partilhadas” por todos. O que se pode afirmar é que o ser humano, em geral, não possui a capacidade de acessar a “dor em si”, mas
somente o fenômeno “dor” que é mediado pela sua avaliação cognitiva. O significado da dor é o “calcanhar epistemológico de Aquiles” dos diversos construtos que são utilizados nas pesquisas e nas
práticas clínicas, podendo gerar processos diagnósticos imprecisos e
embasar práticas terapêuticas nem sempre eficazes16,17,19,21.
Os diferentes descritores de dor foram objeto de análise na construção
do McGill Pain Questionnaire (MPQ)22,23 e forneceram um repertório
fundamental para a avaliação de diferentes tipos de doenças, inclusive
as musculoesqueléticas. Com o mesmo objetivo, Couto24 elaborou o
Censo de Ergonomia para avaliação das LER/DORT selecionando os
seguintes descritores: cansaço, choques, dor, estalos, dormência, peso,
perda de força, sensação de dolorido e formigamento. Esses descritores
se encontram nas Normas e Manuais Técnicos25 e na Instrução Normativa Nº 9826, como referência para a caracterização do diagnóstico,
que consiste nas etapas habituais de investigação clínica, com o objetivo de averiguar a existência de uma ou mais das entidades nosológicas,
os fatores etiológicos e de agravamento.
Apesar dessa diversidade de descritores da dor, o instrumento mais
utilizado para avaliar sintomas osteomusculares relacionados ao trabalho, o Standardised Nordic Questionnaire27, utiliza apenas “dor”
e “desconforto”. Além de possuir a figura humana para assinalar o
local de incômodo, há a seguinte instrução geral: “você tem tido
qualquer tipo de problema (dor, desconforto) durante os últimos 12
meses”? Em seguida, é perguntado se a pessoa tem evitado fazer as
tarefas normais no trabalho ou em casa por causa da dor. É também
perguntado se a pessoa tem sentido tais problemas nos últimos 7
dias. Uma segunda parte do questionário é o detalhamento da dor
no pescoço e nos ombros. Contudo, além de poucos descritores para
a dor, não há uma avaliação da dimensão da intensidade e as análises
são feitas através de variáveis dicotômicas, que indicam se a pessoa
tem ou não problema numa determinada região.
Diante dos “estágios da LER/DORT”, descritos nas normas técnicas brasileiras25,26, e dos diferentes instrumentos para avaliar a dor
crônica, faz-se necessário construir um instrumento que reflita a característica fundamental das LER/DORT, que é a dor crônica, mas
que também incorpore informações sobre o impacto nas atividades
laborais e cotidianas, discriminando assim os diferentes estágios da
síndrome e representando as diferentes queixas dos sintomas. Além
disso, para a pesquisa nesse domínio, é bastante relevante produzir-se
uma variável numérica capaz de resumir o conjunto de informações
de cada sujeito sobre o fenômeno LER/DORT, possibilitando análises psicométricas e a testagem empírica de modelos explicativos.
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Assim, o objetivo deste artigo foi construir um “índice de distúrbios osteomusculares” (IDORT) para discriminar a cronicidade dos
sintomas relacionados a LER/DORT, apresentando dados para a
validação do índice.
MÉTODOS
Solicitou-se a 5 cinco especialistas doutores para avaliar o IDORT
(Anexo 1) e 5 pessoas afetadas pela síndrome LER/DORT para
averiguar a clareza e a objetividade, antes de aplicar o instrumento
em larga escala. As considerações deles foram levadas em conta e
corrigidas na versão final. O instrumento é uma adaptação do Censo de Ergonomia proposto por Couto24 e do Nordic Musculoskeletal Questionarie (MSQ)27, mas que também gerou um escore geral
semelhante ao proposto no Neuropathic Pain Symptom Inventory17.
O índice IDORT serve para mensurar a avaliação cognitiva que o
indivíduo faz do desconforto em diversas áreas do seu corpo.
Para aperfeiçoar os níveis de avaliação da gravidade da dor, levou-se
em conta o modelo ICF9, no qual se sugere que as consequências de
limitações da capacidade da pessoa em função da dor sejam avaliadas
a partir da amplitude do seguinte intervalo: “ausência” de problema ou “insignificante”, problema “leve”, “moderado”, “grave” e, por
fim, “totalmente problemático”.
A primeira questão do IDORT referiu-se à dimensão da localização
do desconforto no corpo. As questões 2 e 6 são relacionadas ao trabalho e sinalizam a influência do trabalho no desconforto. As questões que indicam a dimensão de intensidade do desconforto são:
4, 7 e 10. Já a dimensão da duração do sintoma é representada na
questão 3. Em relação à dimensão da qualidade da dor, a questão 5
representa os descritores de dor que melhor expressam o que o sujeito sente. Por fim, as questões 8 e 9 avaliam o impacto do desconforto nas outras atividades fora do trabalho e na produtividade no
trabalho, respectivamente. Essas 10 questões são os itens que foram
objetos de análise, mais adiante. A partir de uma medida agregada
das questões desse instrumento, obtém-se o Índice de Distúrbios
Osteomusculares, que varia de 0 a 10. O cálculo do escore é uma
ponderação dos 10 itens da seguinte forma:
IDORT = [(∑p * 10/8) + (tr * t * 10/30) + (d * 0/6) + (i * 10/6) +
(∑s * 10/9) + (tra + qtra) * t * 2/30 + (10 - rep - q) + (a * 10/6) + (im * 10/6) +
(rem * 10/6)]/10.
Na tabela 1, encontram-se os descritores dos componentes da equação.
Cada um dos 10 itens está representado na equação no seu respectivo parêntesis e varia de zero a 10. O somatório total é igual a 100,
que foi dividido por 10 para retornar à escala original. A razão de
haver diferentes multiplicadores por itens é para que todos os itens
recebam pesos equivalentes na equação, apesar de terem sido mensurados de forma diferenciada.
A amostra foi exploratória e não aleatória, sendo constituída a partir
da disponibilidade de bancários, que foram abordados em 38 diferentes agências do Estado da Bahia, de diferentes bancos públicos
e privados. Dos 320 sujeitos que receberam o questionário, apenas
220 consentiram em participar do estudo e o devolveram devidamente preenchido. Desse total, 182 bancários afirmaram sentir
algum distúrbio osteomuscular e 91 ainda assinalaram que foram
diagnosticados com LER/DORT por algum médico.
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Tabela 1. Especificação dos componentes da equação do índice de distúrbios osteomusculares
Descritores

Fontes
Questão 1

“p”

Número de partes do corpo atingidas pelo desconforto

“tr”

Indica se os sintomas começaram no trabalho atual

Questão 2

“t”

Tempo de serviço na organização

Dados demográficos

“d”

Duração do tempo de desconforto, cujo valor atribuído varia de “1” (até um mês) até “6” (mais de dois anos) Questão 3

“i”

intensidade, cujo valor atribuído varia de “1” (insignificante) até “6” (insuportável)

Questão 4

“s”

Tipos de sensação

Questão5

“tra”

Avaliação do aumento do desconforto com o trabalho, cujo valor é “zero” (não) ou “1” (sim)

Questão 6

“qtra”

Período quando aumenta o desconforto no trabalho, onde “nos horários de pico” é igual a “1” e “durante a
jornada normal” é igual a “4”

Questão 6 (Cont.)

“rep”

Melhora com o repouso, cujo valor atribuído é “zero” (não) ou “1” (sim)

Questão 7

“q”

Período em que há a melhora que varia de “7” (durante o revezamento em outras tarefas) a “1” (nas férias),
sendo q igual a zero quando não melhora com o repouso

Questão 7 (Cont.)

“a”

Impacto em outras atividades, cujo valor atribuído varia de “zero” (não) a “6” (completamente)

Questão 8

“im”

Impacto na produtividade, cujo valor atribuído varia de “zero” (não) a “6” (completamente)

Questão 9

“rem”

Utilização de fármacos ou compressas para poder trabalhar, cujo valor atribuído varia de “zero” (não) a “6”
(todos os dias)

Questão 10

O valor do produto tr * t * 10/30 deve ser corrigido para o limite de 10 quando o trabalhador tiver mais de 30 anos de trabalho. Idem para o valor do produto de (tra+qtra)
t 2/30. O componente “tra” está indicando que aqueles que não estão conseguindo reduzir o desconforto com repouso encontram-se numa fase mais grave do
* *
distúrbio osteomuscular e, portanto, aumenta o IDORT.

Análise estatística
Uma análise post-hoc, realizada pelo programa G*Power, revelou que
uma amostra de dois grupos de 91 indivíduos tem um poder (1ß) de mais de 95% de encontrar uma diferença entre médias de
um teste aplicado a tais grupos se, genuinamente, houver a diferença na população estudada. Foram realizadas análises descritivas
da frequência dos dados, da variância (ANOVA) e análise fatorial.
Além disso, para aumentar a confiabilidade da análise dos fatores
constituintes da escala foi necessário verificar alguns pré-requisitos
básicos31. Tendo isso em vista, ao realizar a análise dos componentes
principais (ACP) dos 10 itens do IDORT, verificou-se a medida de
adequação da amostra Kaiser-Meyer-Olkin, que apontou excelente
adequação30, KMO=0,856. Já o teste de esfericidade de Bartlett χ²
(45)=727,28, p<0,001, indicou que as correlações entre os itens foram grandes o suficiente para uma ACP. Observando o eigenvalues
para cada componente, três deles obtiveram eingenvalues acima de 1,
que corresponde ao critério de Kaiser.
RESULTADOS
A média de idade dos 182 bancários foi de aproximadamente 41
anos de idade, com desvio padrão de 10 anos, sendo que 40% eram
homens. Para uma descrição mais completa dos dados demográficos
foi possível consultar trabalhos anteriores mais extensos sobre essa
amostra4,31.
Existem três pré-requisitos importantes para a utilização de testes
paramétricos que contribuem para a confiabilidade da análise estatística: a variável deve apresentar distribuição semelhante a uma
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distribuição normal, a variância deve ser a mesma por toda a distribuição (homogeneidade da variância) e a mensuração deve ser independente entre os participantes30. No caso do IDORT, a curtose e
a assimetria não foram significativamente diferentes de zero, o que
indica uma distribuição próxima da normal. O preenchimento do
questionário foi individual e possivelmente houve independência
das respostas de cada participante. Portanto, o IDORT foi capaz de
descrever satisfatoriamente os sintomas da LER/DORT e discriminar com eficácia o grupo na condição de diagnosticado com LER/
DORT em relação aos que apenas têm distúrbios osteomusculares.
Analisando visualmente a figura 1, um histograma da distribuição
das frequências do IDORT, observou-se um comportamento similar a uma variável normalmente distribuída, com pouca curtose e
pouca assimetria.

52

Frequência

Todos participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido (TCLE). Esse artigo é fruto de um projeto de pesquisa
que está submetido ao comitê de Ética da UEFS: registrado neste
CEP sob protocolo nº 045/2011 (CAAE no 0043.059.000-11).
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Figura 1. Histograma da distribuição de frequência do índice de distúrbios osteomusculares
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A figura 2 apresenta as médias do IDORT por grupo. Os diagnosticados com LER/DORT obtiveram uma média muito superior
em relação àqueles que apenas sentiam desconforto osteomuscular
(DO), respectivamente, 7,13 (DP=1,21) e 4,12 (DP=1,17).
10

9,53

9

8,02

8
7

6,92

6,77
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7,13
5,93

5

4,87
4,05

4

4,12
3,19

3

2,90

2
1,20

1
0
DO

LER/DORT

Figura 2. Distribuição do índice de distúrbios osteomusculares em
torno das respectivas médias dos Grupos DO e LER/DORT

A diferença entre tais médias foi significativa (p<0,001, F=278,28) e
através do teste de homogeneidade de variâncias de Levene30, constatou-se que as variâncias não diferem significativamente para esses
dois grupos.
Observou-se que dois casos do grupo “DO” estão além da amplitude de 3 desvios padrões e podem ser considerados como casos
extremos (outliers). O caso 121 se destaca, pois possui dor crônica
elevada, mas não possui diagnóstico de LER/DORT, enquanto o
caso 119 pode se tratar de uma dor aguda e não crônica.
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Através da tabela 2, é possível observar que o IDORT se estrutura
com base em três fatores: 1- abrangência e intensidade da dor; 2relação com o trabalho; e 3- cronicidade da dor. A correlação de
cada item com o seu respectivo fator é significativa. Já a correlação
de cada item com os outros fatores se revelou pouco significativa,
com uma exceção do item Q3. O coeficiente Alfa de Cronbach foi
de 0,884 para o primeiro fator e de 0,701 para o segundo. Apenas
o terceiro fator obteve um resultado insatisfatório de 0,325. O item
Q3 apresentou significativa correlação tanto no fator 3 quanto no
fator 1, indicando que esse item tem alguma ambiguidade ou associação mais ampla com a dor. Assim, “o tempo em que sente a
dor” está também associado, levemente, com o fator “abrangência e
a intensidade da dor”.
A variância explicada pelo primeiro fator foi de 44,4%, pelo segundo
fator foi de 13,2% e pelo terceiro 10,9%. Os três fatores combinados
explicaram 68,5% da variância. Pelo critério gráfico (scree plot) de
Catell30, o ponto de inflexão também apresentou três dimensões. Para
averiguar a suposta correlação entre esses três fatores, optou-se por executar a rotação oblíqua dos fatores através do método Promax, com
kappa igual a quatro (4). Observa-se na tabela 2, que o primeiro fator
é composto pelos itens relacionados ao impacto (Q8 e Q9), à intensidade (Q4 e Q10), à localização e ao tipo de dor (Q1 e Q5).
Portanto, o impacto nas atividades cotidianas, a quantidade de locais e de tipos de dor fundiram-se com a intensidade formando a
dimensão “abrangência e intensidade da dor”. A segunda dimensão foi nomeada de “relação com o trabalho” e congregou os itens
“começou no trabalho atual” (Q2) e “o que sente aumenta com o
trabalho” (Q6). Esses dois itens foram multiplicados pelo tempo
de serviço na empresa e, por isso, estão bastante correlacionados.
Isso explica as cargas fatoriais elevadas. Por fim, a terceira dimensão
foi a “cronicidade da dor”, pois os dois itens agregados nesse fator
são aspectos que descrevem a dor crônica, qual seja, o “tempo”
(Q3) e a “não melhora com repouso” (Q7). A rotação oblíqua dos
fatores revelou-se uma solução mais apropriada, tendo em vista
que através dela foi verificada e evidenciada a correlação significativa entre os fatores.

Tabela 2. Sumário dos resultados da análise fatorial exploratória do índice de distúrbios osteomusculares (n=182)
Componentes
Abrangência e intensidade da dor

Relação com o trabalho
Cronicidade da dor
Eigenvalues

Q8

Afeta outras atividades fora do trabalho

1

2

3

,869

-,207

,054
-,126

Q9

Afeta a produtividade

,868

-,053

Q10

Tem tomado fármaco para trabalhar

,803

,015

,057

Q4

Intensidade da dor

,766

,002

,198

Q1

Nº de partes do corpo

,758

,072

-,054

Q5

Nº de sensações

,749

,138

-,211

Q2

Começou no trabalho atual*

-,147

,925

,057

Q6

O que sente aumenta com o trabalho*

,121

,819

-,063

Q7

Melhora com repouso

-,092

-,022

,943

Q3

Tempo em que sente o desconforto

,393

,163

,403

4,436

1,319

1,100

% de variância explicada

44,4

13,2

10,9

Alfa de Cronbach

0,884

0,701

0,325

*multiplicado pelo tempo de serviço.
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O Alfa de Cronbach (α) global do IDORT foi de 0,843. Já o valor
do α para o primeiro fator foi de 0,884, para o segundo 0,701 e o
terceiro 0,325. O item “melhora com repouso” (Q7) quando retirado aumenta a confiabilidade do α de 0,843 para 0,861 e sua correlação com o IDORT foi a única correlação de um item com o escore
total abaixo de 0,4. Apesar desse resultado desfavorável somente para
este aspecto, o item foi mantido por representar um dado importante do diagnóstico de sintomas crônicos e, mesmo com sua presença,
o α global permaneceu num patamar bastante satisfatório.
DISCUSSÃO
Os fatores propostos “Abrangência e intensidade da dor”, “Relação
com o trabalho” e “Cronicidade da dor” apenas validaram uma
possibilidade de descrição dos sintomas relacionados com a síndrome LER/DORT. A comunicação de tais sintomas é um processo
complexo que envolve a avaliação cognitiva e o contexto cultural. A
objetificação dessa informação é um passo estratégico para analisar
as relações desses sintomas com os fatores psicossociais em grandes
amostras. O significado completo da comunicação da dor, entretanto, demanda um esforço multidisciplinar. As palavras que são usadas
para caracterizar sentimentos e sensações são apenas a dimensão superficial de um fenômeno mais profundo. Do ponto de vista psíquico, pode haver conteúdos latentes à dor que se revelam somente
através da análise cuidadosa do inconsciente do sujeito32.
Em estudo anterior29, o IDORT apresentou correlações significativas com fatores psicossociais tais como estresse psicológico, avaliação
da recompensa recebida, autonomia no trabalho e comprometimento com a carreira, demonstrando a viabilidade de usar o índice como
marcador de desfecho em estudos epidemiológicos. Isso também
indica que o IDORT está relacionado com fenômenos mais amplos
do mundo do trabalho que, muitas vezes, são revelados pela dor.
Em relação aos fatores psicossociais, algumas sugestões podem ser
úteis para os próximos estudos. A primeira diz respeito ao desenho
da pesquisa que deve incorporar o aspecto longitudinal, viabilizando a fundamentação de relações causais no desenvolvimento
dos sintomas. Além disso, os estudos longitudinais podem gerar
maior consistência na utilização de índices para a avaliação de
tratamentos e intervenção em LER/DORT. Também na prática
profissional, na área de saúde do trabalhador, o IDORT pode ser
um indicador para avaliar a efetividade dos tratamentos, sendo
possível acompanhar, de forma sintética, a evolução dos sintomas
osteomusculares.
Outro caminho para a validação de um índice é investir na construção de um banco de itens e calibrá-los através da Teoria de Resposta ao Item. Essa metodologia pode impactar positivamente na
capacidade de prever casos de LER/DORT, assim como auxiliar na
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compreensão do impacto dos fatores psicossociais através da análise
de modelos mais complexos, possível nesse tipo de abordagem.
A análise das propriedades psicométricas corroborou a validade da
escala em avaliar as dimensões da dor, comparável a outros estudos
na área11,17,18. A autoavaliação possibilitada pelo questionário permitiu, com sucesso, a discriminação e a quantificação das dimensões relevantes para a avaliação da dor crônica. Comparando com
outros instrumentos11, o IDORT obteve uma validação psicométrica satisfatória, confirmando os fatores que constituem a escala
através da consistência interna das correlações entre os itens, porém
o fator “intensidade” foi separado do fator “disfunção”, em alguns
estudos18,20, enquanto foi combinado em outro21, similarmente ao
presente trabalho. Já o tempo em que surgiu a dor se associou com a
intensidade da dor, divergindo de outra pesquisa que não encontrou
tal associação21.
O instrumento IDORT, que representa, entre outras coisas, os sintomas osteomusculares e os sinais que indicam parte da condição de
saúde e do bem-estar do trabalhador, foi bem-sucedido em discriminar trabalhadores bancários que relataram terem sido diagnosticados
com LER/DORT por algum médico, gerando nova possibilidade
de avaliação do desconforto característico dessa síndrome. Tendo em
vista a fragilidade conceitual que implica em dificuldades no diagnóstico, a possibilidade de criar um critério decorrente da cronicidade dos sintomas pode ser uma ferramenta útil para fundamentar o
diagnóstico.
Esta pesquisa não contou com o diagnóstico de médicos peritos para
confirmar o autorrelato dos trabalhadores, tornando os resultados
vulneráveis à crítica. Entretanto, mesmo não controlando a confiabilidade do autorrelato, os resultados deste trabalho apontam para o
poder discriminativo que o termo LER/DORT produziu na amostra estudada. Mesmo ainda não sendo um conceito propriamente
dito, mas apenas uma “noção” que vem sendo fortalecida pelo uso
disseminado por profissionais da saúde e pela sociedade, o termo
LER/DORT caracteriza um grupo específico de pessoas que tem
sintomas musculoesqueléticos mais graves e que foi discriminado
pelo IDORT.
CONCLUSÃO
Este estudo descreveu o desenvolvimento de um novo instrumento
para mensurar a dor em suas diferentes dimensões: a intensidade, relação com o trabalho e a disfunção. O escore resultante sintetizou as
informações do autorrelato dos sintomas e demonstrou ser uma alternativa promissora para organizar as dimensões do fenômeno que,
normalmente, são avaliadas separadamente. Além da praticidade do
escore resultante, o IDORT auxilia na pesquisa da associação dos
sintomas das LER/DORT com os fatores psicossociais do trabalho.
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Anexo 1: Instrumento de Autoavaliação de Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho
Disponível em https://pospsi.ufba.br/sites/pospsi.ufba.br/files/paulo_wenderson_tese.pdf
Este instrumento de autoavaliação de distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho constitui-se de questões objetivas que demandam
a sua atenção para a percepção corporal e a avaliação do impacto dos distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho. É importante
que TODAS as questões sejam respondidas com atenção, evitando deixá-las em branco, para não comprometer as análises dos resultados.
Constitui-se de 3 partes:
I. Dados de caracterização;
II. Dados sobre LER/DORT;
III. Autoavaliação de sintomas de desconforto no corpo.
Somos gratos pela sua participação e contribuição para o avanço do conhecimento científico na área da saúde ocupacional do trabalhador.
I. Dados de caracterização:
1. Sexo

 Masc

2. Idade

anos

 Fem

7. Qual a sua escolaridade? (Informe o curso)

3. Estado Civil

5. Nº de filhos

4. Nº de dependentes

6. Idade do filho caçula:

7.1 Está estudando?

 2º grau completo

 Superior incompleto

 Mestrado

 Superior completo

 Doutorado

 Pós-Graduação

8. Com que idade começou a trabalhar?

anos

 Sim

 Não

8.1 Tempo de serviço na organização

9. Qual é sua religião?

 Não tenho religião

Você é praticante?

 Católica

 Espírita

 Budista

 Protestante

 UDV

 Sim

anos
 Não

 Candomblé

 Outra:

II. Dados sobre LER/DORT (SE RESPONDER “NÃO” À QUESTÃO 1, VÁ PARA A PARTE III)
1. Você já foi diagnosticado(a) com LER/DORT?

 Não

 Sim

Quando?

a. Qual médico fez o diagnóstico?

 Do INSS

 Do Banco

 Particular

 Do Sindicato

 Outro:

b. Tem algum diagnóstico específico?

 Tendinite

 Tenossinovite

 Epicondilite

 Síndrome do Túnel do Carpo

 Bursite

 Outro:

 Recuperado(a)

 Em tratamento

 Em reabilitação profissional

3. Já faltou ao trabalho por causa de LER/DORT?  Não

 Sim

Por quanto tempo?

4. Já foi afastado por LER/DORT?

 Não

 Sim

Por quanto tempo?

5. Está afastado do trabalho atualmente?

 Não

 Sim

Por quanto tempo?

2. Atualmente, você está:

III. Autoavaliação de sintomas de desconforto no corpo
1. Você sentiu nos últimos 40 dias algum desconforto nos membros superiores ou na coluna? Marque com um “X”, na figura abaixo, o(s)
local(is).
(A) Não sinto. Então, não é necessário responder às questões de 2 a 9, a seguir.

Pescoço (B)

Ombros (C)

Coluna (E)

Braços (D)

Antebraços (G)
Cotovelos (F)
Punhos (H)
Mãos (I)
(J) Outro:_______________
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2. Quando o desconforto começou, você estava no trabalho atual?

 Não

 Sim

3. Você sente esse desconforto há quanto tempo?
 Até 1 mês

 1 a 3 meses

 3 a 6 meses

 6 a 12 meses

 1 a 2 anos

 mais de 2 anos

 4. Forte

 5. Muito forte

 6. Insuportável

4. O que você sente, você classifica como:
 1. Insignificante  2. Leve

 3. Moderado

5. Escreva o(s) local(s) mais crítico(s) do desconforto (do 1º ao 3º) e assinale os tipos de sensação abaixo.
Local do corpo:

Tipos de
sensação que
você sente:

1º:

2º:

3º:

 Cansaço

 Cansaço

 Cansaço

 Choques

 Choques

 Choques

 Dor

 Dor

 Dor

 Estalos

 Estalos

 Estalos

 Dormente

 Dormente

 Dormente

 Peso

 Peso

 Peso

 Perda de força

 Perda de força

 Perda de força

 Sensação de dolorido

 Sensação de dolorido

 Sensação de dolorido

 Formigamento

 Formigamento

 Formigamento

6. O que você sente aumenta com o trabalho?
 Durante a jornada normal

 Não

 Durante as horas extras

 No trabalho noturno

7. O que você sente melhora com o repouso?

 Não

 Sim. Quando? (Responda abaixo)
 Nos horários de pico
 Sim. Quando? (Responda abaixo)

 Durante o revezamento em outras tarefas

 Nas pausas para descanso  No intervalo do almoço

 Quando termina o trabalho

 Nos finais de semana

 À noite

 Nas férias

8. O desconforto afetou outras atividades fora do trabalho?
 Não

 Muito pouco

 Pouco

 Médio

 Bastante

 Muito

 Completamente

 Médio

 Bastante

 Muito

 Completamente
 Todos os dias

9. O desconforto afetou sua produtividade no trabalho?
 Não

 Muito pouco

 Pouco

10. Tem tomado fármaco ou colocado emplastros ou compressas para poder trabalhar?
 Não

 Muito pouco

 Pouco

11. Já fez algum tratamento médico?

 As vezes

 Bastante

 Quase sempre

 Não

 Sim

Qual:

 Médio

 Bastante

 Quase sempre

12. Você pratica atividade física?
 Não

 Muito pouco

 Pouco

 Todos os dias

13. Qual o tipo de atividade física?
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Systemic alterations in plasma biomarkers levels in patients with chronic pain
Alterações nos níveis plasmáticos de biomarcadores de pacientes com dor crônica
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ABSTRACT

RESUMO

BACKGROUND AND OBJECTIVES: To analyze the scientific evidence on the changes in plasma levels of interleukins, nitric
oxide, extracellular matrix metalloproteinases, bradykinins, and
cortisol in patients with chronic pain.
CONTENTS: The studies were identified by searching the following electronic databases: Pubmed/Medline, Scopus, LILACS,
and Web of Science, published from June of 2016 to December of 2016. The selected articles were presented in a flow chart
based on their identification, selection, eligibility and inclusion
and exclusion criteria. The content of the articles included in the
study was analyzed to identify the biomarkers present in patients
with chronic pain. Thirteen articles that addressed the plasma
biomarkers levels in humans with chronic pain were selected.
Most of the articles presented the cytokines levels, followed by
cortisol. Only one article mentioned the nitric oxide, and none
mentioned what plasma levels of extracellular matrix metalloproteinases and bradykinins were identified.
CONCLUSION: Changes were observed in inflammatory and
anti-inflammatory cytokine plasma levels, and that cortisol is related to anxiety and depression symptoms in patients with chronic pain. However, it was not possible to identify the changes in
plasma levels of nitric oxide, bradykinin, and extracellular matrix
metalloproteinases due to the absence of scientific evidence.
Keywords: Biomarkers, Chronic pain, Plasma.

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: Analisar as evidências científicas sobre alterações nos níveis plasmáticos de interleucinas, óxido nítrico, metaloproteinases de matriz extracelular, bradicinina
e cortisol em pacientes com dor crônica.
CONTEÚDO: Os estudos foram identificados por meio das
bases de dados eletrônicas: Pubmed/Medline, Scopus, LILACS
e Web of Science, publicados no período de junho a dezembro
de 2016. Os artigos selecionados foram classificados em ficha de
identificação, seleção dos participantes, elegibilidade, critérios de
inclusão e exclusão. Os artigos selecionados foram avaliados por
meio de análise de conteúdo, buscando identificar os biomarcadores presentes nos pacientes com dor crônica. Foram selecionados 13 artigos que abordavam a dosagem plasmática de biomarcadores em humanos com dor crônica. A maior parte dos artigos
apresentou a dose de citocinas, seguidos pelo cortisol. Apenas
um artigo apresentou a dose de óxido nítrico e nenhum artigo
identificou a dosagem de níveis plasmáticos de metaloproteinases
de matriz extracelular e bradicinina.
CONCLUSÃO: Pôde-se verificar modificações nos níveis plasmáticos de citocinas inflamatórias e anti-inflamatórias, e que os
níveis plasmáticos de cortisol estão relacionados com os sintomas
de ansiedade e depressão nos pacientes com dor crônica. No entanto, não foi possível verificar as alterações nos níveis de plasma
do óxido nítrico, bradicinina e metaloproteinase de matriz extracelular devido à ausência de evidências científicas.
Descritores: Biomarcadores, Dor crônica, Plasma.
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Chronic pain is generally defined as persistent pain lasting longer than three months. However, other definitions favor the inclusion of psychosocial factors and the severity of pain in the
diagnosis of chronic pain. The severity is graded based on its
intensity, suffering, and impacts related to pain and functional
impairment1.
Due to these characteristics, it is considered a complex and
multi-factorial affliction, which makes it difficult to evaluate and
justify the need for several techniques, such as questionnaires,
numeric scales, and non-verbal indices, as well as biochemical
and biomechanical parameters2,3 that although provide for an
adequate investigation of the disease, make it difficult for the
use at a large scale. Therefore, it is necessary to understand the
biological and psychosocial parameters to facilitate the diagnosis
of the patient with chronic pain.
Due to the complex features of chronic pain, it remains a major
challenge for clinical management and assessment as it is often

Systemic alterations in plasma biomarkers
levels in patients with chronic pain

only examined with one-dimensional scales that do not reflect
the diversity of factors that encompass the care and the experience of chronic pain. An aspect that could facilitate the control and treatment of chronic pain could be the use of blood
biomarkers. However, the relationships between chronic pain
and the continuous presence of nociceptors or inflammatory
markers in the plasma of patients with chronic pain are not yet
understood. In addition, there is a lack of clinical diagnostic requirements regarding the use of physiological and biochemical
biomarkers4.
Biomarkers are biochemical molecules that aid in the diagnosis
and the accompaniment of diseases. In pain, the relationship between proinflammatory biomarkers and pain had been examined
in patients with painful inflammation such as a key pathological
feature of the disease process5. In these cases, high-stress levels
may compromise the hypothalamic-pituitary-adrenal axis, interfering with cortisol secretion, and alter cytokine expression and
tumor necrosis factor6,7.
Inflammatory cytokines, as well as nitric oxide (NO), play a
key role in the pathogenesis of persistent and exacerbated pain
states8. Some publications present the relation of these biomarkers with oncologic pain and neuropathic pain9. However, the
relationships between biomarkers and chronic musculoskeletal
pain have not been discussed until now.
Therefore, this scoping review was undertaken to evaluate the
scientific evidence on the changes in plasma levels of interleukins, NO, matrix metalloproteinases (MMP), bradykinins, and
cortisol in patients with chronic pain.
CONTENTS
Studies were identified by searching the following electronic databases: Pubmed/Medline (via National Library of Medicine)
(1990 - present), Scopus (1990 - 2013), ScienceDirect (1990
- present) and Web of Science (1990 - present), indicated in the
period from June 2016 to December 2016. The research question was: “Do patients with chronic pain have changes in the plasma levels of cytokines, nitric oxide, bradykinin, MMP, and cortisol?
Definition of terms
For that, we selected articles published in the last 10 years, published in English, Portuguese, and Spanish. Keywords were selected by Mesh Terms in order to identify the correct nomenclatures.
They were: “chronic pain” with the AND search operator “Nitric
Oxide”, “Hydrocortisone”, “Cytokines” “Bradykinin”, “Matrix
Metalloproteinases”, with the OR operator between them. In order to restrict the search for the type of analysis, the word plasma
was used as the free term with the AND search operator.
After this initial selection, the titles and abstracts were read and
evaluated based on our inclusion and exclusion criteria for relevance. Two reviewers independently reviewed the full texts of
all potentially relevant articles, and the eligibility of each was
discussed and resolved. If there had been disagreements between
two evaluators, a third evaluator was consulted. This review was
performed in order to understand changes in biomarkers plasma
levels in patients with chronic pain.
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Inclusion and exclusion criteria
Studies included in this scoping review: articles describing the
plasma levels of biomarkers in patients with chronic musculoskeletal pain; observational and experimental studies that presented plasma levels of biomarkers in this population prior to
treatment and only full-text article citations with no restrictions
on language. In addition, the following exclusion criteria were
used: articles that presented dosages of biomarkers in animals;
studies that showed biomarker dosages that were collected in
other sample types that are not human plasma. Furthermore,
meeting abstracts, unpublished data, review articles, and duplicate articles were excluded from the current study.
The initial search resulted in 193 articles fully assessed in this
review, 94 articles were from Pubmed, 40 from the Web of Science, 58 from SCOPUS and one from LILACS. Of these, 62
were duplicates. The remaining 131 articles were evaluated by
their abstracts, verifying whether they corresponded to the inclusion criteria. After this stage, 47 articles were included for
the complete evaluation of the study. At this stage, 34 articles
were excluded, because (although not observed in the summary
reading) they did not match the inclusion criteria of this study,
since they did not present biomarker plasma evaluation, or these
analyses were performed only after some type of treatment.
Regarding the causes of chronic pain, it is possible to observe
that four articles referred to patients with fibromyalgia, three articles were related to chronic pelvic pain, one article reported
chronic pain caused by sports, one article referred to burning
mouth syndrome, and one article mentioned temporomandibular pain. Other articles indicated participants with chronic pain
without specifying the cause.
Selected articles were published between 2007 and 2016. There
were two articles published in each of the following years: 2007,
2012, 2014, 2015 and 2016 with only one article published each
year in 2008, 2009 and 2013.
Regarding biomarkers analyses (Table 1), it is possible to observe
that with a total of thirteen articles, nine studies presented cytokine analyses, one study showed NO analyses and four articles
described cortisol analyses, all in plasma samples. Among the
most common cytokines were interleukins 6, 2, and 10 (IL-6,
IL-2, IL-10), tumor necrosis factor alpha (TNF-α) and interferon gamma (INF-γ).
In summary, six articles identified an increase in interleukins correlated to chronic pain. The biomarker with the highest number
of alterations was IL-6 with three articles reporting increases in
patients. One study reported decreased levels of IL-6, IL-4, IL-1,
IL-2, IL-8, and TNF-α, was also indicated to increase in serum
levels in the chronic pain group. Anti-inflammatory cytokines, IL4, IL-5, and IL-13 are reported to have decreased in these studies.
Finally, one study reported a direct correlation between increased
NO plasma concentration and disease severity. Moreover, in relation to cortisol, it was observed that despite being related to
depression and other emotional aspects, such as the response to
stress, there is no difference in plasma concentrations between
the patient and control group.
In this scoping review, no study was found evaluated plasma bradykinin and MMP in patients with chronic musculoskeletal pain.
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Table 1. Biomarker analysis of selected articles
Autors

Sample

Biomarkers

Result / comparison

1

Koch et al.

Chronic pain (94)
Healthy controls (6)

Cytokines (TNF-α, GM-CSF, IL-1β, Patients with mild pain x control: increased IL-6
IL-6, IL-8, INF-γ, IL-2, IL-4, IL-5, IL- Patient with severe pain x control: significant increase of
10); nitric oxide (NO).
IL-6 and NO. Non-significant increase IL-1b, TNF-a, IL-2,
and IL-4

2

Vaisberg et
al.10

Handball
athletes
with pain (14)
Handball
athletes
without pain (41)

Plasma cortisol; adrenaline; prolactin; growing hormone; dopamine;
L-dopa; epinephrine, norepinephrine, cytokines (IL-1, IL-2, IL-4, IL-6,
TNF-α, IFN-γ, PGE2).

There was no difference between the groups in the hormones;
IL-1, IL-2, TNF-α, IFN, and PGE2 were significantly higher in
the chronic pain group.

3

Wingenfeld
et al.11

Chronic pelvic pain
(18)
Fibromyalgia (17)
Healthy control (24)

Plasma cortisol; salivary cortisol; hormone adrenocorticotrophic (ACTH);
inhibition of the hypothalamic-pituitary-adrenal (HPA) axis by dexamethasone.

Plasma cortisol: there was no difference between groups,
but with a significant increase after stress. Fibromyalgia
group has a higher concentration than the chronic pelvic
pain and control.
In the others, there was no statistical difference.

4

Anderson
et al.12

Chronic pelvic pain
(60)
Healthy controls (30)

Plasma cortisol; ACTH; salivar corti- Decrease in ACTH hormonal response, with an average ressol.
ponse of 30% less to control.
Regarding cortisol, there was no difference between groups.

5

Behm et
al.13

Fibromyalgia (110)
Healthy controls (91)

Cytokines (IFN-y, IL-5, IL-6, IL-8, IL10, MCP-1 e MIP1-α).

The concentrations of most cytokines were lower in stimulated patient samples than in controls. IL-6 was the one with
the greatest decrease.

6

Malhotra et
al.14

Fibromyalgia (26)
Healthy controls (26)

Cytokines (IFN-y, IL-2, IL-4, IL-6, IL10).

IL-6: Mean increase of 242.8% in the patient group when
compared to healthy controls. The level of IL-6 correlates
directly with the severity of pain.
IL-4: Mean increase of 136.4% in the patient group when
compared to healthy controls.
Anti-inflammatory cytokines: There was a statistically significant decrease among the patient group when compared to
healthy controls.

7

Lundh et
al.15

Chronic pelvic pain
(32)
Healthy controls (37)

Testosterone; MIF (factor of inhibition MIF: Significantly higher in patients than in control.
of the migration of macrophages); Testosterone: Less in patients than in control
cytokines (TNF-α, TNF-β, IL-2, IL- TNF-α: significantly higher in patients than in control.
1β); salivar cortisol.

8

Koike et
al.16

Burning mouth Syn- Adrenaline; noradrenaline;
drome (47)
plasma cortisol.
Healthy controls (47)

9

Sturgill,
McGee and
Menzies17

Fibromyalgia (105)

Cytokines (IL-1β, IL-2, IL-4, IL-5, IL6, IL-7, IL-10, IL-12, IL-13, IL -17,
G-CSF, GM-CSF, IFN-y and TNF-α);
chemokines (CXCL8, CCL2 (MCP1) e
CCL4 (MIP1β)).

There were no significant correlations between cytokine levels and fatigue, depression or stress; there is a trend of
significance when we compare levels of cytokines and pain.
After post-hoc analysis, there was a marked reduction of
IL-4, IL-5, and IL-13 cytokines.

10

Ciszek et
al. 18

Vulvodynia (33),
vulvodynia and irritable bowel syndrome (23)
Healthy control (22)

Cytokines (MCP-1, MIP-1α, MIP-1β, RANTES, ENA-78, FGF basic,
G-CSF, GM-CSF, IFN-γ, IL-1α, IL-1β,
IL-1ra, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-8, IL10, IL-17, TNF-α, Thrombopoietin,
VEGF endothelial growth factor);
RNA expression.

RNA expression: deregulation of miRNA in VBD affects relevant estrogen pathways, whereas, in generalized pain, it is
related to muscle, nerve cells, and glial cells.
IL-8 and IL-1ra were statistically significant between the
groups, being higher in the patient group.
Women with VBD and VBD + IBS have increased expression
of proinflammatory cytokines.

11

Nenke et
al.19

Chronic pain (26)

Salivar cortisol; plasma cortisol.

Plasma cortisol: significant reduction in opioid users when
compared to control, especially at 60 and 120 min.
There was no difference in salivary cortisol.

12

Bäckryd et
al.20

Neuropathic chronic Cytokines (IL-1, IL-6, IL-8, and GM- IL-6: significantly higher in patients than in controls.
pain (14)
-CSF).
IL-1, IL-8, and GM-CSF: no difference between the two
Healthy control (17)
groups.
A multivariate analysis showed a tendency for patients to
have higher GM-CSF plasma levels than controls.

13

Park and
Chung21

Temporomandibular Cytokines (IL-1β, IL-6, IL-10, and
pain (40)
TNF-α);
Healthy control (20)
C-Reactive protein
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8

ACTH; Adrenaline: significantly lower in patients.
Depression levels significantly associated with plasma levels of noradrenaline and cortisol.

Patients with major changes had higher scores on pain and
sleep scores.
The patient group had statistically higher levels of cytokines
than the control group.
Cytokines had a significant positive relationship with the
Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI).
IL-10 and TNF-α were associated with the sleepiness scale.

Systemic alterations in plasma biomarkers
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DISCUSSION
The present scoping review sought to understand the changes in
plasma levels of biomarkers cytokines, nitric oxide, bradykinin,
MMP, and cortisol presented in patients with chronic pain. In
this review, thirteen articles were found to address these questions. A greater number of articles with cytokines were identified, followed by cortisol, only one article regarding NO and
none for the other biomarkers.
Among the articles which included cytokines, it was possible
to observe that cytokines were the most evaluated biomarker,
mainly IL-6, IL-2, and IL-10. However, the one that had the
strongest relationship to chronic pain was IL-66. Interleukin-6
is related to both the innate and adaptive immune response. It
arises in response to microorganisms, but also to stimulation by
other cytokines such as IL-1 and TNF-α. It is also considered
the main myosin produced by active skeletal muscles and has
an acute pro-inflammatory effect, but its presence stimulates the
increase of other interleukins, such as IL-10, which presents a
chronic anti-inflammatory effect22. In studies by Koch et al.8
and Malhotra et al.14, a direct relationship was found between
the concentration of pro-inflammatory interleukins, mainly
IL-6, and the severity of chronic pain. Pro-inflammatory cytokine concentrations in this review were related to the presence
of chronic pain, as six articles have shown that these cytokine
concentrations were higher in patients with chronic pain than
in healthy controls13. These studies presented different chronic
pain charts, so this finding may be related to chronic musculoskeletal pain of different origins. Another relationship found
in the cytokine and chronic pain ratio was the decrease of anti-inflammatory cytokines in patients with chronic pain when
compared to controls13,14,17,19. This information may facilitate the
modification of pain perception, since IL-10, for example, plays
an important role as a pain perception blocker23.
Concerning NO, only one article was found to evaluate plasma
dosage. A study by Koch et al.8 showed that serum NO levels
increase in patients with chronic pain at all severity levels when
compared to healthy controls. However, although these authors
also find modifications in the dosages of cytokines, there are
no references as to the correlation between these variables. It is
known that NO plays an important role in the synthesis of cytokines and inhibitory factors involved in inflammation24.
Regarding plasma cortisol levels, five studies with this type of
analysis were found. Among them, only Vaisberg et al.10 evaluated plasma cortisol and cytokine levels for chronic pain in
athletes, but it did not show a relationship between the two biomarkers. In Vaisberg et al.10, no significant changes were found
between the groups with chronic pain or chronic pain in serum
cortisol levels. Additionally, no studies showed a relationship between cytokines and cortisol. Cytokines can aid in the activation
of the neuroendocrine axis, increasing the cortisol secretion, and
a modification in this system, due to the cytokines, the increase
could explain a chronic release and increase in plasma cortisol7.
Among the five articles that measured plasma cortisol, three presented significant changes. Wingenfeld et al.11 showed higher concentrations of plasma cortisol in the fibromyalgia group than in
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the other groups, which is related to a difficulty in responding
to stress. Koike et al.8 reported a direct relationship between depressive symptoms and serum cortisol rates. Nenke et al.19 showed
that patients on opioids treatment had reduced cortisol rates. In
this view, it seems that patients experiencing chronic pain with
emotional changes may present changes in plasma cortisol levels.
Taken together, our findings provide evidence that chronic
musculoskeletal pain can increase pro-inflammatory cytokines,
mainly IL-6 and NO in serum, as well as decrease IL-10. Cortisol seems to be related to the presence of anxiety and depression
symptoms, which may make it difficult for these patients to cope
in the face of chronic pain25. Another important aspect is the
type of chronic pain evaluated. The most cited were not fibromyalgia and chronic pelvic pain but unspecified chronic pain. This
aspect identifies many possible factors that develop chronic pain,
which, after being established, becomes a health problem itself,
with its own particularities26.
No study was found in the literature to have measured plasma
MMP or bradykinin content in patients with chronic musculoskeletal pain. This may be related to the fact that MMP and bradykinins influence the local inflammatory process when patients
present tissue injury, but this not always happens in patients with
chronic pain27. However, it would be important to understand
the systemic impact of the presence of these biomarkers and their
impact on chronic pain processes when acute tissue injury ceases.
In this review, it was found that most of the articles deal with
a cross-sectional observational study, which is justified by the
guiding question used since this study sought to identify the
modifications in the biomarkers in patients with chronic pain.
However, despite being observational studies, they presented a
high level of evidence, which makes it possible to use them as
scientific evidence for these biomarkers modifications.
Because of the guiding question, this study did not include randomized clinical trials that could better explain the relationships
between these biomarkers as well as factors that aggravate or
ameliorate clinical symptoms and possibly modify biomarker
dosages. Further studies are required to understand the relationship between biomarkers and other problems associated with
chronic pain, such as psycho-social aspects.
CONCLUSION
This scoping review can conclude that there are changes in inflammatory and anti-inflammatory cytokine plasma levels of
patients with chronic pain, and that cortisol is related to anxiety and depression symptoms. Regarding NO, bradykinin, and
MMP, it was not possible to establish this relationship due to the
absence of studies.
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Pain rehabilitation treatment for women with breast cancer
Tratamento de reabilitação para dor em mulheres com câncer de mama
Tatiana de Bem Fretta1, Leonessa Boing1, Regina Maldonato Bussmann2, Adriana Coutinho de Azevedo Guimarães3
DOI 10.5935/2595-0118.20190049

ABSTRACT
BACKGROUND AND OBJECTIVES: Breast cancer is a public health problem due to its high rates of incidence and mortality, and the presence of pain in the arm and breast is a very
frequent symptom in these women. The objective of this study
was to organize scientific evidence on rehabilitation treatments
for women after breast cancer surgery.
CONTENTS: The search was performed based on the Medline,
LILACS, and Scielo database on articles published in the last 10
years, from January 2008 to January 2018. The survey was carried out with the following keywords: “Breast Cancer” and “Upper Limb” and “Pain” and “Rehabilitation”. Randomized clinical
trials, pilot study, and quasi-experimental study were included.
The search totaled 92 articles, of which only seven articles were
selected. The visual analog scale was used in most articles.
CONCLUSION: Physiotherapy and physical exercise can benefit women with breast cancer, reducing pain, and increasing the
upper limb’s functionality, as well as minimize the lymphedema.
Keywords: Breast cancer, Pain, Rehabilitation, Upper limb.
RESUMO
JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: O câncer de mama é um
problema de saúde pública devido às altas taxas de incidência
e mortalidade, e a presença de dor no braço e na mama é um
sintoma de maior frequência nessas mulheres. O objetivo deste
estudo foi organizar as evidências científicas sobre os tratamentos
de reabilitação para dor utilizados com mulheres após a cirurgia
do câncer de mama.
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CONTEÚDO: A busca foi realizada a partir da consulta às bases
de dados Pubmed, LILACS e Scielo, dos artigos publicados nos
últimos 10 anos, de janeiro de 2008 a janeiro de 2018. O levantamento foi realizado com os seguintes descritores: “Breast Cancer” AND “Upper Limb” AND “Pain” AND “Rehabilitation”.
Foram incluídos ensaios clínicos randomizados, estudos piloto e
estudos quase-experimentais. A busca totalizou 92 artigos e destes foram selecionados apenas sete. A escala analógica visual foi
utilizada na maioria dos artigos.
CONCLUSÃO: A fisioterapia e o exercício físico podem beneficiar mulheres com câncer de mama, reduzindo a dor e aumentando a funcionalidade de membro superior, além de minimizar
o linfedema.
Descritores: Câncer de mama, Dor, Extremidade superior, Reabilitação.
INTRODUÇÃO
O câncer de mama (CM) é um problema de saúde pública devido
às altas taxas de incidência e mortalidade. Dentre os tipos de câncer,
o de mama tem a maior incidência entre as mulheres1,2. No mundo,
a taxa de crescimento atingiu 20% na última década e o impacto do
câncer corresponderá a 80% na população entre os países desenvolvidos e em desenvolvimento1.
A cirurgia de CM, linfadenectomia axilar e a manipulação dos músculos peitorais trazem risco de lesões teciduais e complicações em até
70% dos casos. As complicações decorrentes de alterações axilares
incluem dor crônica, limitações dos movimentos de ombro e atrofia
muscular3.
Assim, a presença de dor de intensidade moderada ou intensa é mais
frequente em pacientes submetidas à dissecção axilar comparada
àquelas que realizaram biopsia do linfonodo sentinela4. A ocorrência de dor no braço homolateral à cirurgia está mais relacionada à
extensão do procedimento cirúrgico axilar e à lesões de algumas estruturas como o nervo intercostobraquial e o serrátil anterior4. A
dor no braço e na mama é um sintoma de maior frequência nessas
mulheres, correspondendo a 51,6%4-6. Em pacientes abaixo de 40
anos, a presença de linfedema aumenta significativamente o risco do
aparecimento da síndrome dolorosa pós-mastectomia7 e a literatura
converge no comportamento sedentário como preditivo para o desencadeamento de dor8-10. Assim, a reabilitação pode ser uma alternativa não farmacológica aceitável para minimizar a dor das mulheres com CM, a fim de promover uma melhora na recuperação física.
Dessa forma, para minimizar a dor causada pelo tratamento do CM,
a reabilitação torna-se fundamental e parte integrante no tratamento coadjuvante dessas mulheres. Diante do exposto, o objetivo deste
estudo foi organizar as evidências científicas sobre os tratamentos de
reabilitação para dor utilizados com mulheres após a cirurgia do CM.
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CONTEÚDO
A revisão sistemática foi realizada a partir de consulta retrospectiva
às bases de dados Scielo, Pubmed e LILACS, em janeiro de 2018,
sendo a estratégia de busca formulada por meio do cruzamento de
descritores (DeCS e MeSH). Foram incluídos apenas os estudos
realizados com mulheres diagnosticadas com CM e tratadas com
técnicas de reabilitação para dor. Além disso, os estudos deveriam
ser em português, inglês ou espanhol, publicados nos últimos 10
anos (janeiro de 2008 a janeiro de 2018). Foram excluídos os artigos que não apresentavam algum tipo de intervenção para o tratamento da dor.
Nas bases de dados Scielo, LILACS (DeCS) e Medline, foram utilizados os seguintes cruzamentos: “Breast Cancer” AND “Upper
Limb” AND “Pain” AND “Rehabilitation”. Na fase inicial, os títulos
e os resumos foram identificados e avaliados de forma independente
por dois revisores, para selecionar os que atendessem aos critérios de
elegibilidade. Os artigos que não se encaixaram nos critérios descritos foram excluídos pela análise do título, seguido da exclusão pelo
resumo. Por fim, os estudos potencialmente relevantes foram retidos para uma análise posterior do texto na íntegra. As informações
proeminentes foram apresentadas em forma de tabela descritiva,
considerando-se as seguintes variáveis: autores, amostra, desfechos
avaliados, desenho metodológico, intervenção e efeitos encontrados.
Na pesquisa inicial nas bases de dados foram encontrados 92 artigos.
Após uma primeira seleção por título foram excluídos 75 artigos,

restando 17 para análise dos resumos. Desses, foram selecionados 8
artigos que se enquadraram nos critérios de inclusão estabelecidos.
A figura 1 mostra o processo de seleção dos artigos incluídos e a
tabela 1 apresenta a relação dos estudos selecionados que utilizaram
reabilitação para o tratamento da dor em mulheres com CM.
Analisando os resultados obtidos pela estratégia de busca, observou-se maior concentração de estudos no ano de 2016, havendo uma
única publicação em 2008. Evidencia-se também que as participantes dos estudos foram voluntárias de diferentes faixas etárias, porém,
a média de idade das amostras analisadas correspondeu à população
de meia-idade. Dos oito artigos que foram utilizados neste estudo,

Bases de dados: Scielo, Pubmed e LILACS (n=92)

Leitura de títulos

Artigos excluídos (n=75)

Análise dos resumos

Artigos excluídos (n=17)

Artigos selecionados (n=8)

Figura 1. Busca de dados

Tabela 1. Descrição dos estudos selecionados que utilizaram reabilitação para o tratamento da dor em mulheres com câncer de mama
Autores

Amostra

Desfechos avaliados

Desenho
metodológico

Intervenção

Resultados

De Groef
et al.12

147 mulheres no GC
53±9 anos
e GI 54±7
anos.

Uma pergunta referente ao ponto de prevalência da dor, região de
ombro e pescoço, braço, axila, lado do tronco e região das mamas
(sim/não).
Dor EAV e McGill.
Funcionalidade
de
membro superior (MS)
DASH.
QV SF-36.

Ensaio clínico randomizado dividido em 2 grupos.
GC (n=74). GI
(n=69).
Todas as pacientes foram avaliadas antes da
cirurgia e 2, 4, 9 e
12 meses após a
cirurgia.

Todas as participantes (n=147) quatro
meses antes da randomização
realizaram fisioterapia.
GC realizaram fisioterapia e tratamento
placebo
GI realizaram fisioterapia e terapia miofascial.

Não houve diferenças significativas na taxa
de prevalência da dor e na intensidade entre
GI e o GC. Nenhuma diferença significativa
na função de ombro e QV nos grupos tanto a
curto e a longo prazo.

Ibrahim
et al.8

59 mulheres com
39,2±5,0
anos.

Informações gerais.
ADM foi utilizado o
goniômetro para os
movimentos de flexão,
abdução, adução, RE
e RI.
Presença de dor (sim/
não) durante os movimentos isolados.
Força de punho foi
medida utilizando um
dinamômetro de mão.

Estudo prospectivo randomizado.
6 avaliações (T1)
após a cirurgia e
antes da radioterapia, (T2) após
o término da radioterapia,
(T3)
3 meses, (T4) 6
meses, (T5) 12
meses e (T6) 18
meses após a radioterapia.

GC (n=30) receberam
cuidados padrão (informações gerais e
incentivo ao estilo de
vida saudável com
prática de exercício
físico).
GI (n=29) programa
de 12 semanas de
exercícios que iniciou
nas primeiras três a
quatro semanas após
a radioterapia.

T1-T2 os níveis de dor no pós-operatório foram menores no GI para os movimentos de
RE, flexão e abdução.
T3-T4 o GI teve melhora na ADM nos movimentos de RE e abdução, os mesmos movimentos estavam diminuídos no GC. Os níveis
de dor estavam diminuídos no GI para os movimentos de flexão, abdução e RE e aumento
na incidência da dor nos mesmos movimentos no GC.
T5-T6 após 12 meses da radioterapia o GI
não relatou dor em todos os movimentos
exceto para a RE. A recorrência da dor no
GI aos 18 meses após a radioterapia estava
presente em todos os movimentos do ombro.
Em contraste o GC aos 12 meses após a radiação relatou dor em todos movimentos e
persistiu aos 18 meses após a radioterapia
nos movimentos de flexão e RE.
Continua...
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Tabela 1. Descrição dos estudos selecionados que utilizaram reabilitação para o tratamento da dor em mulheres com câncer de mama – continuação
Autores

Amostra

Desfechos avaliados

House et
al.13

6 mulheres
com 57±8
anos.

Cho et
al.14

Desenho
metodológico

Intervenção

Resultados

Dor avaliada pela NRS. Estudo piloto
Função de MS, FMS e
CAHAI-9.
Função de mão JHFT.
BDI.
Força de mão dinamômetro.
Força de punho com
pesos.

Treinamento de duas
vezes na semana durante oito semanas
com reabilitação robótica, cada sessão
durava em média de
20 a 50 minutos.

A dor foi mensurada no início e ao final de
cada sessão com diminuição de 20% da gravidade relatada.
Os movimentos de MS melhoraram (p=0,02).
Os resultados da escala BDI foram estatisticamente significante pós-treino (p=0,01).

48 mulheres
com 50±7
anos no grupo de fisioterapia (PT)
e 46±6 anos
no grupo
fisioterapia
combinada
com drenagem linfática
manual
(PTMLD).

Avaliação do linfede- Randomizado
ma perimetria.
Força
dinamômetro
manual.
ADM de ombro inclinometer digital.
QV EORT QLQ-C30.
Funcionalidade DASH.
Presença visível e palpável do cordão axilar.

Os dois grupos, sendo um PT (n=24) e
outro grupo PTMLD
(n=24).
Três vezes na semana durante quatro semanas.

Em ambos os grupos houve melhora significativa no papel físico, emocional e social, na fadiga e dor (p<0,05). O volume do braço aumentou significativamente ao longo do tempo no
grupo PT (p<0,05). O grupo PTMLD diminuiu
significativamente o escore NRS em comparação ao grupo PT (p<0,05). O mesmo ocorreu
com base no EORT QLQ-C30. A dor também
foi significativamente diminuída no grupo PTMLD em comparação com grupo PT (p<0,05).
Foi observada diminuição significativa no volume do braço no grupo PTMLD (p<0,05).

Zengin
57 mulheAlpozgen res com
et al.9
46,22±11,19
anos, no
grupo de
Pilates (PE),
51,94±8,05
no grupo
de exercícios (CE) e
51,53±13,81
no grupo de
exercícios
em casa
(HE).

Dor avaliada pela EAV. Randomizado
ADM de ombro goniômetro digital.
Força
dinamômetro
digital.
Funcionalidade de MS
DASH e Constant-Murley.

Três
grupos:
PE
(n=18), Grupo de
exercícios de alongamentos, fortalecimento e exercícios para
amplitude de movimento de ombro (CE)
(n=18) e o grupo que
realizou exercícios em
casa (HE) (n=19). Os
grupos PE e CE receberam a supervisão
de um fisioterapeuta
três vezes na semana
durante oito semanas.

A dor em movimento diminuiu significativamente em todos os grupos (p<0,001). A dor
em repouso também melhorou significativamente em todos os grupos PE (p=0,004), CE
(p=0,002) e HE (p=0,005).
A força muscular aumentou nos grupos PE
e CE.
Na ADM o grupo CE teve uma melhora em
todos os movimentos de ombro (p<0,001),
no grupo de PE somente nos movimentos
de flexão de ombro (p=0,001), abdução de
ombro (p=0,002), no grupo HE somente no
movimento de abdução de ombro (p=0,002).
Houve melhora significativa na funcionalidade de MS para os grupos PE e CE (p<0,001).

Angooti
Oshnari
et al.15

36 mulheres com
53±10,28
anos

Volume do braço foi Estudo quase-excalculado com a por- perimental.
centagem de redução
do volume do braço
(PVR)
Dor EAV

1ª fase - seis vezes A drenagem linfática foi eficiente na redução
por semana duran- de edema linfático e dor em mulheres após
te duas semanas, foi cirurgia de câncer de mama.
realizada por um fisioterapeuta drenagem
linfática manual (MLD).
2ª fase - manutenção, durante duas
semanas incluiu diariamente drenagem
linfática realizada pelo
paciente (SLD) com
acompanhamento do
fisioterapeuta
duas
vezes na semana.

Rett et
al.16

39 mulheres com
50,6±10,8
anos

ADM por Goniometria. Estudo analítico
EAV – Intensidade da descritivo e longidor.
tudinal.
McGill (Br-MPQ) caracterização da dor.

Foram realizadas 20
sessões de fisioterapia, 3 vezes na semana, com duração
de 60 minutos. Os
exercícios foram de
alongamento de cervical e exercícios ativos-livres de flexão,
extensão, abdução,
adução, RI e RE.

Foi encontrada diminuição da dor na escala
EAV de 3,8±1,7 para 3,0±1,9, quando comparada da 1ª sessão para a 10ª sessão. Da 1ª
sessão para a 20ª sessão não foi observada
a diminuição da dor (p=0,09) e da 10ª sessão
para a 20ª sessão (p=0,79).
Na escala Br-MPQ da 1ª sessão (p=0,0021)
e a 10ª sessão (p=0,0159) e da 1ª (p=0,0001)
sessão para a 20ª (p=0,0003).
Houve melhora da ADM em todos os movimentos e não foi encontrada associação entre ADM e a intensidade da dor.
Continua...
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Tabela 1. Descrição dos estudos selecionados que utilizaram reabilitação para o tratamento da dor em mulheres com câncer de mama – continuação
Autores

Amostra

Desfechos avaliados

Desenho
metodológico

Keays et
al.10

4 mulheres

ADM por Goniometria. Não apresentado
Funcionalidade de MS
questionário autorrelatado de 12 itens.
Dor – BPI
Humor – (POMS)
Linfedema - Perimetria

Intervenção

Resultados

Exercícios específicos do método Pilates, durante 12 semanas, três vezes na
semana.

Todas as mulheres melhoraram a flexão e RE
de ombro e 2 mulheres melhoraram a abdução e RI.
3 mulheres apresentaram escore zero para a
dor.
3 mulheres demonstraram melhora do humor.
Na análise da funcionalidade de MS 2 mulheres relataram melhora e apenas 1 mulher
manteve estável a funcionalidade de MS.

EAV = escala analógica visual; QV = qualidade de vida; RE = rotação externa; RI = rotação interna; Br-MPQ (McGill) = Brief Pain Inventory Short; DASH = Disabilities
of the Arm, Shoulder and Hand; ADM = amplitude de movimento; NRS = Numeric Rating Scale; FMA = Fugl-Meyer Assessment; CAHAI-9 = Chedoke arm and hand
activity inventory; JHFT = Jebsen-Taylor Hand Function Test; MS = membro superior; BDI = Inventário de Depressão de Beck; EORTC QLQ-C30; European Organization for Research and Treatment of Cancer Quality of Life Questionnaire C30; POMS = Profile of Mood States.

quatro usaram a EAV para avaliar a dor, dois artigos foram avaliados
pela escala de dor McGill e um artigo foi avaliado pelo Brief Pain
Inventory Short (BPI). A EAV é uma medida unidimensional para
a avaliação da intensidade da dor. Composta por uma linha de 10
cm, com âncoras em ambas as extremidades, em uma extremidade
da linha tem a marca “nenhuma dor” e na outra “pior dor imaginável”. A magnitude da dor é indicada marcando a linha e uma
régua é utilizada para quantificar a mensuração numa escala de zero
a 100mm11. É reconhecida mundialmente e muito utilizada em estudos com pacientes com CM.
DISCUSSÃO
O CM é o de maior incidência entre as mulheres, causando incapacidade no membro superior homolateral à cirurgia e dor crônica,
sendo observado nos estudos elencados. A diminuição da funcionalidade do membro superior homolateral à cirurgia pode interferir na
qualidade de vida dessas mulheres e a prevalência da dor é elevada
em consequência ao tratamento. Este estudo revelou resultados eficazes em relação à reabilitação para a melhora da dor em mulheres
com CM.
A interação de fatores psicológicos e sociais, a cirurgia, a fraqueza
muscular de membro superior homolateral à cirurgia, a diminuição
da amplitude de movimento (ADM) e a dor são determinantes para
causar diminuição da funcionalidade do membro superior. O comprometimento da funcionalidade afeta negativamente a QV dessas
mulheres. Os estudos de Ibrahim et al.8, Zengin Alpozgen et al.9
e Keays et al.10 relataram que o exercício físico foi capaz de promover melhora dos sintomas clínicos referentes à dor. Além disso,
o exercício físico melhora a mobilidade articular, a funcionalidade
de membro superior e aumento da força muscular8-10. A duração
do tratamento da dor nessas mulheres pode ser de 4 a 12 semanas.
Entretanto, alguns autores sugerem a necessidade de se tratar esse
sintoma por um período maior de tempo8-10.
No programa de exercício específico, Ibrahim et al.8, conseguiram
melhorar a ADM de ombro três meses após a radiação em comparação com o grupo controle, e identificou-se que o aumento da ADM
está associado a uma redução na incidência da dor. As participantes
tiveram dor em todos os movimentos do ombro aos 12 meses após a
radiação. No entanto, houve diminuição da dor no grupo intervenção em comparação ao grupo de controle. Por outro lado, as dores
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aos movimentos do ombro permaneceram em ambos os grupos aos
18 meses após a radiação.
O método Pilates foi utilizado na reabilitação nos estudos de Zengin
Alpozgen et al.9 e Keays et al.10. O método demonstrou ser adequado e capaz de eliminar efeitos adversos do tratamento do CM,
aliviando ou revertendo a redução da mobilidade de ombros, melhorando a ADM, diminuindo a dor ao movimento e em repouso,
e consequentemente promovendo a melhora da funcionalidade do
membro superior.
A reabilitação robótica por oito semanas foi utilizada por House et
al.13. Os autores observaram melhora nas atividades de vida diária
devido ao aumento na força muscular e da ADM. Também, a descoberta mais notável do estudo foi uma significativa melhora da
depressão. Essa descoberta facilita a hipótese de que a capacidade
de interagir com meios virtuais pode ser benéfico na saúde mental
dessa população.
A região do músculo trapézio superior foi descrito como uma das
áreas mais sensíveis em pacientes com CM. A dor causada pela
disfunção miofascial pode, de fato, manifestar como aumento
da pressão e hipersensibilidade na região do membro superior12.
A terapia miofascial, contudo, não teve efeitos benéficos na prevalência, qualidade e intensidade da dor no pós-operatório de
cirurgia de CM12.
Ressalta-se que o linfedema provoca pressão nos vasos e nervos periféricos da pele e nos músculos do membro superior e tronco causando dor. Nesse contexto, nos estudos de Cho et al.14 e Angooti
Oshnari et al.15, a drenagem linfática reduziu a dor muscular e o
linfedema, que é uma condição dolorosa que limita o funcionamento de membro superior e acarreta uma baixa QV14,15.
A cinesioterapia melhora a ADM dessas mulheres e reduz a dor
quando realizada no início do tratamento, mesmo não mostrando
relação direta entre o aumento da ADM e diminuição da dor16. Sabendo-se da interferência no cotidiano nas tarefas físicas e sociais que
o quadro álgico pode conduzir, é de extrema relevância e validade
pensar nessa estratégia dentro da reabilitação.
A reabilitação demonstrou ser efetiva na melhora da dor em pacientes com CM. A partir desta revisão, observou-se que diversos
recursos como terapia manual, exercício físico de alongamento e fortalecimento muscular, mobilidade de membro superior, drenagem
linfática e exercícios do método Pilates trazem benefícios notáveis
para as mulheres com CM8-16.
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CONCLUSÃO

7.

A fisioterapia e o exercício físico podem beneficiar pacientes com
CM, reduzindo a dor e aumentando a funcionalidade do membro
superior, além de melhorar o linfedema.
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ABSTRACT

RESUMO

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Gua-sha is a Traditional Chinese Medicine technique, which consists of scraping
the skin with a smooth and rounded edges object until the appearance of petechiae. Used domestically in Asia, it is described
as capable of promoting the improvement of several conditions
(e. g. respiratory, digestive, fever, and insomnia), such as painful
conditions. However, there is a shortage of systematic reviews in
this respect in Western literature, so this study aimed to analyze
the common use of Gua-sha and the methodological quality of
the studies.
CONTENTS: The PEDro, Pubmed, Scielo and LILACS Databases were consulted, searching for clinical trials with the
following keywords and Boolean index: Gua-sha AND pain;
Scraping therapy AND pain (English, Portuguese and Spanish).
Thirty-two articles were pre-selected, but only six met the inclusion criteria (clinical trial, pain as one of the evaluation criteria, musculoskeletal pain). The disorders reported were related
to the spine, with a mostly superior response or similar to the
control group, being investigated in the short term (7-21 days).
The studies methodological quality were considered moderate
according to the PEDro points scale.
CONCLUSION: Gua-sha is a simple, inexpensive alternative
with short-term effects for the treatment of conditions involving
the spine and surrounding areas, such as a single intervention
or in combination. Its practice is already well referenced but requires studies of high methodological quality and analysis of its
effects also in the appendicular skeleton.
Keywords: Chinese Traditional Medicine, Pain, Physical therapy modalities, Physical therapy speciality, Rehabilitation.

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: Gua-sha é uma técnica da
Medicina Tradicional Chinesa, que consiste em raspar a pele
com objeto de bordas lisas e arredondadas até o surgimento de
petéquias. De uso doméstico na Ásia, é descrita como capaz de
promover a melhora de uma série de afecções (ex. respiratórias,
digestivas, febre e insônia), como a de quadros dolorosos. Contudo, há escassez de revisões sistemáticas a esse respeito na literatura ocidental, assim o objetivo deste estudo foi analisar a aplicação
usual de Gua-sha e a qualidade metodológica dos estudos.
CONTEÚDO: Foram consultadas as bases de dados PEDro,
Pubmed, Scielo e LILACS, buscando por ensaios clínicos com as
seguintes palavras chaves e índice booleano: Gua-sha AND pain;
Scraping therapy AND pain (inglês, português e espanhol). Foram
pré-selecionados 32 artigos, mas apenas 6 atenderam os critérios
de inclusão (ensaio clínico, dor como um dos critérios de avaliação, quadros álgicos musculoesqueléticos). Os distúrbios registrados foram relacionados à coluna vertebral, com resposta superior
em sua maioria ou semelhante ao grupo controle, sendo investigados em curto prazo (7-21 dias). A qualidade metodológica aponta
para estudos moderados de acordo com a escala PEDro.
CONCLUSÃO: Gua-sha é uma alternativa simples, de baixo
custo, com efeitos estudados em curto prazo para tratamento de
afecções envolvendo a coluna vertebral e áreas próximas, como intervenção única ou em associação. Sua prática já se encontra bem
retratada, porém necessitando de estudos de alta qualidade metodológica e análise de seus efeitos também no esqueleto apendicular.
Descritores: Dor, Fisioterapia, Medicina Tradicional Chinesa,
Modalidades de fisioterapia, Reabilitação.
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Gua-sha, Scraping Therapy, Coining Therapy ou Rubbing Technique
são sinônimos de uma técnica de Medicina Tradicional Chinesa
(MTC), feita por “raspagem” (Gua), pressão unidirecional na pele
do paciente, geralmente lubrificada, com um objeto de bordas lisas
e arredondadas (colher de sopa chinesa, moeda, fatia de chifre de
búfalo, costela de vaca, jade afiada ou tampa de metal ou porcelana
com bordo redondo (Figura 1), visando criar intencionalmente petéquias terapêuticas (Sha) que normalmente desaparecem em poucos dias (3-5 dias).
Em comunidades asiáticas, essa técnica é utilizada como um recurso
caseiro de tratamento, porém, a princípio, pode ser vista com desconfiança por pessoas não familiarizadas, devido às marcas transitórias
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Figura 2. Equimose após sessão de Gua-sha ao lado direito do dorso
Fonte: Arquivo pessoal dos autores.

Figura 1. Utensílios para a Prática de Gua-sha

lisar os resultados de ensaios clínicos com grupo controle, frente a
quadros dolorosos, utilizando-se de Gua-sha como intervenção; (2)
registrar a aplicação usual proposta e (3) a qualidade metodológica
dos estudos (escala PEDro)6.

A = tampa de porcelana de borda arredondada; B = colher de sopa chinesa; C =
jade; D = moeda
Fonte: Arquivo pessoal dos autores.

CONTEÚDO

deixadas, e até confundida com abuso1-3 (Figura 2). Sua primeira descrição data-se próximo ao final da dinastia Han (220 d.C.), e que pela
perspectiva da MTC, é capaz de remover impurezas de tecidos lesionados (p. ex.: músculos) oriundas de estagnação sanguínea e facilitar a
chegada de “Sangue fresco” (Xue, Sangue), oxigenado, promovendo a
cura em nível celular. Doenças do trato respiratório superior, cefaleias,
febres, insônia, síndrome perimenopáusica e distúrbios digestivos estão dentro das indicações de tratamento com Gua-sha, assim como
dores musculoesqueléticas agudas, crônicas e recorrentes2,4. Do ponto
de vista da biomedicina, a resolução de quadros dolorosos justifica-se
no aumento da heme-oxigenase (HO-1) e seu efeito anti-inflamatório
e imunomodulador4. Além disso, mais três possíveis mecanismos são
descritos para embasar seus efeitos quanto à dor musculoesquelética:
1 – aumento da microcirculação local, diminuindo a mialgia distal;
2 – estimulação dos sistemas serotoninérgico, noradrenérgico e opioide; 3 – minimização dos efeitos diretos da dor nos nociceptores, seu
entorno e as interconexões dentro da medula espinhal4,5.
Foi encontrada uma revisão sistemática prévia da literatura retratando os efeitos dessa técnica em condições de dor musculoesquelética.
No entanto, não há menção da prática de sua aplicação diante os estudos selecionados (apenas tempo e número de sessões) e os autores
não quantificaram a metodologia dos estudos5. Esses fatores tornam
viável uma nova análise da literatura vigente, fazendo-se atualização
dos estudos, análise crítica e complementação das informações já
publicadas. Dessa forma, os objetivos deste estudo foram: (1) ana-

Foram consultadas as bases de dados PEDro, Pubmed, Scielo e LILACS. As seguintes palavras-chave foram utilizadas para a busca:
Gua-sha, scrapingtherapy e pain (inglês, português e espanhol). O
índice booleano AND foi utilizado entre a palavra-chave selecionada
e dor (Gua-sha AND pain; Scraping Therapy AND pain), direcionando para quadro álgico musculoesquelético e afastando-se de outras variáveis (p. ex.: ingurgitamento mamário). Essas palavras-chave
deveriam estar presentes nos tópicos de título ou resumo do artigo
para sua inclusão. Além disso, “Ensaios Clínicos” foi um dos filtros
aplicados para eliminar outras metodologias que não mencionassem
grupos comparativos e precisavam ter a dor como uma das variáveis
analisadas. Outros critérios de exclusão foram experimentos com
animais, ou quando se repetiam nas bases de dados, a análise deu-se em apenas uma delas. Os estudos que atenderam os critérios de
inclusão foram avaliados pela escala PEDro6 para ensaios clínicos,
aplicada por dois profissionais com experiência em fisioterapia musculoesquelética, sem eliminar a pesquisa de acordo com a pontuação
obtida, ou seja, apenas indicando a qualidade metodológica do estudo. A tabela 1 apresenta os dados quantitativos da busca realizada.
Os estudos analisados, em sua maioria, mostram resultados superiores com Gua-sha comparado ao grupo contra intervenção (controle). A prática geralmente ocorre em área lubrificada, com estimulação em sentido caudal até que novas petéquias não possam ser
adicionadas, aplicada por instrumentos como colher chinesa, e a
qualidade metodológica dos estudos é considerada moderada.
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Tabela 1. Busca e seleção de estudos nas bases de dados
Bases de dados

Encontrados

Repetidos

Excluídos

Final

PEDro

10

Pubmed

20

1

4

5

8

11

Scielo

1

1

-

1

0

LILACS

1

-

1

0

Total

32

9

17

6

A tabela 2 sintetiza os resultados dos ensaios clínicos selecionados,
sendo a sua disposição de forma decrescente, ou seja, quanto maior
a pontuação indicada pela escala de PEDro6 melhor a qualidade metodológica do estudo.
As afecções na coluna vertebral ou próximo a ela foram os diagnósticos nos quais os estudos se voltaram para tratar com Gua-sha,
portanto, não apresentando possíveis efeitos sobre o esqueleto apendicular. Apesar dos resultados favoráveis a essa intervenção, deve-se

Tabela 2. Características dos ensaios clínicos analisados
Autores

População

Gua-sha

Duração e
sessões

Braun et Avaliar a eficácia GC: bolsa de
al.7
de Gua-sha (GI) em água quente
cervicalgia crônica
(EAV: dor estática
e ao movimento;
NDI: incapacidade
funcional; SF-36:
qualidade de vida)

Cervicalgia
crônica; 48 pacientes: 24 em
cada grupo

Toda cervical a torácica
alta, até que petéquias adicionais não pudessem ser
acrescentadas

Sessão única,
reavaliação
imediata
e
acompanhamento pelos
próximos
7
dias

8

GI superior ao
GC (p<0,01)

Yuen et Comparar idosos GC: bolsa de
al.1
com grupo placebo água quente
(GC) em dor lombar crônica (EAV,
RMDQ,
SF-12,
GDS, PSQI, TFN-α
e HO-1)

Lombalgia crônica; 12 pacientes: todos receberam Gua-sha
(GI) ou bolsa
quente
(GC)
com intervalo
de 28 dias entre
as avaliações

T8-L5, cerca de 25-30cm
de comprimento, até o aparecimento de petéquias (812 repetições), 15 min.

Sessão única,
reavaliação
depois de 24h
e ao 7º dia

7

GI semelhante
ao GC, com
tendência
a
melhores resultados no GI

Wang et Influência de Guaal.8
-sha em canais (GI)
ou pontos de acupuntura (GC1), com
ou sem petéquias
(GC2, GC3), além
de acupuntura convencional (GC4), em
tensão
muscular
lombar, quanto a dor
(EAV) e capacidade
funcional (Oswestry)

GC1: petéquias
em pontos de
acupuntura;
GC2: sem petéquias em canais
de acupuntura;
GC3: sem petéquias em pontos de acupuntura
GC4: acupuntura sistêmica

Tensão muscular lombar;
210 pacientes:
42 em cada
grupo

GI e GC2: canal da bexiga
(MTC);
GC1, GC3 e GC4: pontos
B23 e B40

GI e GC1: 4
dias;
GC2,
GC3 e GC4: 2
dias. Os cinco
grupos foram
tratados por 7
vezes.

6

GI: superior ao
GC (p<0,01)

Lauche Analisar os efeitos GC: lista de eset al.9
de Gha-sha na EAV pera
e dor a pressão (Algômetro) em cervicalgia e lombalgia
crônica

Cervicalgia e
lombalgia crônica; 39 pacientes: GI (20)
e GC (19)

Cervical – C7-T12 longitudinal aos paravertebrais;
de C7 horizontalmente aos
ombros; C7-T12 acompanhando costelas; C1-C7
longitudinalmente.
Lombar – C7-L5 longitudinal e depois horizontalmente; ao longo do glúteo máximo; até petéquias aparecerem, cerca de 10-15 min

Sessão única,
reavaliação
imediata
e
após 7 dias

6

Intensidade
da dor: GI superior ao controle (p<0,05);
Dor à pressão:
GI superior ao
GC (cervicalgia, p<0,05); GI
semelhante ao
GC (lombalgia,
p>0,05)

Xiao et Comparar Gua-sha Acupuntura sis- E s p o n d i l o s e Cervical alta até os ombros
al.10
(GI) e acupuntura têmica
cervical;
85
(GC) em espondilopacientes: GI
se cervical (EAV)
(44) e GC (41)

GI:1/sem, por
3 sem
GC:1/dia, por
15 dias

5

Superior ao GC
após a 1ª sessão (p<0,01);
semelhante ao
final (p>0,05)

5

GI superior ao
GC (p<0,01)

Wang11

Objetivos

Contra
venção

inter-

Investigar o melhor Acupuntura sis- Dor em paramétodo de trata- têmica
vertebrais; 100
mento para dor em
pacientes: GI –
paravertebrais
50 e GC - 50

Aplicado junto à associação de acupuntura e moxabustão, nos pontos dolorosos
à pressão, bandas tensas
palpáveis e nos pontos de
acupuntura B12, B13, ID12,
ID13 e ponto extra Jiafeng

Escala
PEDro

Resultados

GI = grupo intervenção; GC = grupo contra intervenção; EAV = escala analógica visual; MTC = Medicina Tradicional Chinesa; NDI = Neck Disability Index; SF-36 = Short-form
Health Survey-36; min = minutos; RMDQ = Roland-Morris Disability Questionnaire; SF-12 = Short-form Health Survey-12; GDS = Short-form Geriatric Depression Scale;
PSQI = Pittsburgh Sleep Quality Index; TFN-α = fator tumoral alfa; HO-1 = Heme-oxigenase 1.
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salientar que os dois estudos de melhor qualidade metodológica1,7,
utilizaram apenas bolsa de água quente como controle, não sendo
padrão ouro para tratamento, além de pouco frequente no ambiente ambulatorial. Ou seja, a comparação entre bolsa de água quente
e Gua-sha talvez seja válida no oriente como um método caseiro
de tratamento, no entanto, no ocidente, o confronto com outras
modalidades terapêuticas traria maior esclarecimento de seus benefícios12. O período diminuto de análise também poderia ser apontado
como fator limitante, uma vez que a reavaliação ocorreu imediatamente após a intervenção ou acompanhamento de apenas poucos
dias (7-21 dias), não possibilitando análise em longo prazo1,7-10. No
entanto, defende-se que seu efeito hipoalgésico poderá ser notado de
imediato ou que precise de algumas poucas sessões para mantê-lo ou
proporcionar resolução do caso, justificando os critérios utilizados
pelos estudos mencionados13. Porém, outras estratégias de tratamento frequentemente utilizadas e estudadas há anos no ocidente são
baseadas em estudos, tal como os de Gua-sha1,7-11, que seus resultados demonstram efeitos em curto prazo (p. ex.: Maitland e Mulligan14,15, Kinesiotapping16,17 e estimulação elétrica nervosa transcutânea (TENS)18. Dessa forma, a longevidade de seguimento dos
pacientes forneceria dados mais conclusivos não apenas quanto ao
tratamento em análise, mas também quanto a outras intervenções
que são comumente aplicadas. Logo, a superioridade comprovada
por esse método de tratamento não deve ser menosprezada7-11.
Houve concordância entre os autores no que diz respeito ao local a
receber Gua-sha estar lubrificado, realizar até que petéquias aparecessem ou parar até que não mais pudessem ocorrer, e que após a aplicação, a região deveria ser coberta e aguardar alguns minutos antes
de liberar o paciente1,7,9,10. Porém, houve uma variabilidade frente ao
raciocínio de linhas de tratamento, sendo descritas três alternativas:
a originalmente descrita (Figura 2); no meridiano da bexiga da acupuntura sistêmica; em pontos e bandas tensas palpáveis1,7-11. Essas
práticas responderam de maneira semelhante, impossibilitando afirmar que alguma se sobressaia em relação à outra. Em 2012, Nielsen,
Kligler e Koll13 trouxeram à tona um quesito pouco descrito e vislumbrado por esta revisão de literatura, propondo um “protocolo de
segurança” ao uso de Gua-sha. Visto que sangue e outros materiais
potencialmente infecciosos podem ultrapassar a epiderme, levando à
contaminação de instrumentos e à exposição por patógenos. Portanto, sugerem que vigorem os mesmos padrões de segurança hospitalar
para a prática de Gua-sha: uso de luvas; instrumentos descartáveis
ou que possam ser esterilizados (como de aço inox e não feito de
chifre ou osso); não reutilizar lubrificante que tenha sido aplicado.
Apesar do aumento da microperfusão superficial e do risco mencionado, pacientes estáveis (razão normalizada internacional) que fazem uso de anticoagulantes podem ser submetidos a tratamento por
Gua-sha. Contudo, vale mencionar que queimaduras por exposição
solar, erupção cutânea e áreas esfoladas são contraindicações para o
uso desse método, assim como portadores de hemofilia, síndrome
da imunodeficiência adquirida e anemia (Figura 3)7,13.
Os resultados obtidos podem ser explicados por diferentes teorias
analgésicas, como já previamente abordado. O embasamento fisiológico está pautado na vasodilatação ou extravasamento de vasos
sanguíneos superficiais, promovendo aumento no metabolismo celular local, absorção de agentes inflamatórios, reforço da imunidade
(HO-1) e consequentemente na interrupção de ciclos dolorosos7,8.
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Figura 3. Gua-sha - direções de aplicação
Fonte: Arquivo pessoal dos autores

Efeitos antinociceptivo e contra-irratativo também são descritos
para justificar seus resultados, uma vez que a estimulação terapêutica
de mecanorreceptores e nociceptores estão envolvidos no mecanismo de inibição da condutividade de sinalização dolorosa na medula
espinhal7,9. Já pela MTC, melhores resultados são obtidos quando
sua aplicação é superior a 5cm ao longo de um meridiano de energia
(p. ex.: meridiano da bexiga da acupuntura sistêmica) ao invés de
ocorrer apenas em cima de pontos de acupuntura, mas que a combinação de ambos poderia proporcionar maior estímulo curativo à
técnica, sendo esses efeitos vinculados ao aumento da circulação de
Qi (Chi, energia vital) e Sangue (Xue)8.
Braun et al.7 declararam que as opções para tratamento conservador em casos de cervicalgia crônica são limitadas, e que Gua-sha
poderia ser uma alternativa para esses casos, com rápida redução da
dor e melhora da função. Vale lembrar que nem todas as pessoas
experimentando dor nessa região serão beneficiadas. Por exemplo,
as que apresentaram manifestações neurológicas foram excluídas do
estudo e ainda há poucas publicações. Portanto, o diagnóstico de
dor cervical mecânica aponta melhora para os prováveis pacientes
beneficiados pela técnica7. Um dos outros estudos em análise também sustenta os benefícios de Gua-sha quanto à dor e ao estado de
saúde global, não apenas para dor cervical crônica, como também
para dor lombar crônica. Com a premissa da região cervical ser mais
sensível que a lombar, os autores justificaram o fato de Gua-sha ter
proporcionado efeito superior na dor à pressão na cervical, porém
não na dor lombar9. A lombalgia crônica também foi abordada por
Yuen et al.1 na comparação de Gua-sha com bolsa de água quente,
havendo apenas tendência da Gua-sha ser superior, no entanto, hou-
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ve redução desse grupo dos níveis de fator tumoral alpha (TNF-α)
e HO-1, ambos ligados à ação anti-inflamatória, que perdurou até
a reavaliação (7º dia) e não evidenciada no grupo controle (bolsa
de água quente), dando base para especular um efeito anti-inflamatório mais duradouro mediante a dor crônica, que perduraria por
aproximadamente 7 dias após uma única intervenção1,7,9, além da
possibilidade de conciliar Gua-sha com outras práticas, como demonstrado por Wang11, que obteve resultados superiores em conjunto à moxabustão e acupuntura sistêmica, ao invés desta última
aplicada isoladamente.
Gua-sha demostrou ser uma técnica de simples aplicação, segura e
assim como outros procedimentos em uso, necessita mais estudos
para promover informações de seus efeitos em longo prazo14-18, seja
utilizando-se isoladamente ou em conjunto com outras modalidades, não apenas da MTC. Ainda, Gua-sha carece de mais respaldo
científico, apesar de já apresentar qualidade metodológica moderada
na maioria dos estudos analisados, sendo uma tarefa árdua, pois postula-se que possa haver um forte efeito placebo associado. Porém, os
autores denotam a dificuldade em ter esses grupos já que a técnica
deixa marcas (equimose), tornando sua camuflagem complexa1,7,9.

4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

CONCLUSÃO

14.

A Gua-sha mostrou-se uma alternativa relevante para condições dolorosas envolvendo a coluna vertebral e arredores.
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ABSTRACT

RESUMO

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Multidimensional
instruments for the evaluation of pain in the elderly allows to
identify the conditions that involves pain considering the emotional, physical, psychological, social, and economic aspects.
They are ancillary tools in the prognosis of diseases, in addition
to allowing a better approach to pain considering their assessed
dimensions. The objective of this study was to review the literature on multidimensional instruments validated in Brazil for the
evaluation of pain in the elderly, identifying instruments aimed
at elderly people with neurocognitive disorders.
CONTENTS: This was a narrative review of the literature with
scientific articles searched in the electronic databases Pubmed,
LILACS, and Scielo. The following keywords of the Portuguese
language defined by the DeCS were used: pain, pain threshold,
pain measurement, aging, and the elderly. Scientific articles on
instruments validated in Brazil and published in the period from
2000 to 2018 were included. There were 38 articles, of which 33
were excluded, and only 5 articles were included. The validated
instruments found for pain assessment in the elderly in Brazil
were the McGill Pain Questionnaire, Geriatric Pain Measure,
Pain Assessment Checklist for Seniors with Pain Assessment
Checklist for Seniors with Limited Ability to Communicate,
Non-Communicative Patient´s Pain Assessment Instrument,
Pain Assessment in Advanced Dementia.
CONCLUSION: The five instruments found offer the health
professional a range of tools to understand pain better. Of these,
three instruments allow the assessment of pain in the elderly
with neurocognitive disorders.
Keywords: Dementia, Elderly, Pain evaluation.

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: Os instrumentos multidimensionais para avaliação da dor em idosos permitem identificar as condições que envolvem a dor considerando os aspectos
emocionais, físicos, psicológicos, sociais e econômicos. Trata-se
de ferramentas auxiliares no prognóstico de doenças, que permitem melhor abordagem da dor considerando suas dimensões
avaliadas. O objetivo deste estudo foi revisar a literatura sobre
os instrumentos multidimensionais validados no Brasil para a
avaliação da dor na pessoa idosa, identificando os instrumentos
direcionados para idosos com transtornos neurocognitivos.
CONTEÚDO: Trata-se de uma revisão narrativa da literatura
realizada com artigos científicos pesquisados nas bases de dados
eletrônicas Pubmed, LILACS e Scielo. Utilizou-se o cruzamento
das seguintes palavras-chave da língua portuguesa definidas pelo
DeCS: dor, limiar de dor, mensuração da dor, envelhecimento
e idoso. Foram incluídos artigos científicos de instrumentos validados no Brasil e que foram publicados no período de 2000 a
2018. Foram encontrados 38 artigos, destes, 33 foram excluídos, sendo incluso apenas 5 artigos. Os instrumentos validados
encontrados para a avaliação da dor em idosos no Brasil foram
o Brazilian Portuguese McGill Pain Questionnaire, Geriatric Pain
Measure, Assessment Checklist for Seniors with Limited Ability to
Communicate, Non-Communicative Patient’s Pain Assessment Instrument, Pain Assessment in Advanced Dementia.
CONCLUSÃO: Os cinco instrumentos encontrados oferecem
para o profissional de saúde uma gama de ferramentas para melhor compreensão da dor. Destes, três instrumentos permitem
avaliar a dor em idosos com transtornos neurocognitivos.
Descritores: Avaliação da dor, Demência, Idoso.
INTRODUÇÃO
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O envelhecimento promove adaptações nos sistemas orgânicos,
podendo estar associado às condições crônicas degenerativas com
impacto nos componentes biopsicossociais da vida da pessoa idosa1,2. Nessas condições, o idoso pode se encontrar em um estado
favorável para a ocorrência de dores e limitações funcionais para a
realização de suas atividades de vida diária1,3. Condições socioeconômicas, doenças prévias, relações psicoafetivas e cognição são alguns
fatores que influenciam a ocorrência de dor na pessoa idosa1. A dor
crônica (DC) apresenta alta prevalência nos idosos (48 a 55%), com
registros de maior intensidade em indivíduos com transtornos neurocognitivos2,4,5.

289

BrJP. São Paulo, 2019 jul-set;2(3):289-92

Aguiar DS e Pinheiro IM

A dor é uma sensação intrínseca e autorrelatada6-8, com sinais abstratos, que necessita de instrumentos de avaliação validados e adequados para melhor compreensão das condições unidimensionais
ou multidimensionais que as acometem9. As escalas unidimensionais preestabelecem apenas dados relacionados com a intensidade
da dor, enquanto os instrumentos multidimensionais abordam não
somente os aspectos físicos, mas também buscam interpretar e compreender o fenômeno doloroso10,11.
Os instrumentos multidimensionais de avaliação da dor em idosos
permitem identificar as condições que envolvem a dor sob os aspectos emocionais, físicos, psicológicos, sociais e econômicos. Referem-se a ferramentas que auxiliam no estabelecimento do prognóstico
de doenças, além de permitir um melhor tratamento da dor, considerando suas dimensões avaliadas12. A compreensão das dimensões
da dor, principalmente da DC, através da avaliação multidimensional permite uma descrição detalhada das qualidades sensoriais e afetivas do fenômeno doloroso13,14.
O objetivo deste estudo foi revisar a literatura sobre os instrumentos multidimensionais validados no Brasil para a avaliação da dor
na pessoa idosa, identificando os instrumentos direcionados para
idosos com cognição preservada e para aqueles com transtornos
neurocognitivos.

CONTEÚDO
Este estudo refere-se a uma revisão narrativa da literatura realizada
com artigos científicos pesquisados nas bases de dados eletrônicas
Pubmed, LILACS e Scielo. Utilizou-se o cruzamento das seguintes
palavras-chave da língua portuguesa definidas pelo DeCS (Descritores em Ciências da Saúde): dor, limiar de dor, mensuração da dor,
envelhecimento e idoso.
Foram incluídos os artigos que avaliaram a dor em pessoas idosas
(≥60 anos) por meio de instrumentos validados no Brasil e que foram publicados no período de 2000 a 2018. Foram excluídos os
artigos que avaliaram a dor decorrente de traumas, que estavam em
duplicatas nas bases de dados ou que utilizaram instrumentos unidimensionais para avaliação da dor. Com a seleção dos artigos foi
possível identificar os instrumentos validados no Brasil sendo também identificadas as ferramentas de avaliação da dor em idosos com
transtornos neurocognitivos.
Encontrou-se um total de 38 artigos, sendo 33 excluídos: 5 eram
duplicatas, 12 utilizaram instrumentos unidimensionais, 15 não
atendiam os critérios de abordagem da dor, e um por realizar associação entre instrumentos. Os cinco artigos desta revisão estão apresentados na tabela 1.

Tabela 1. Instrumentos multidimensionais validados no Brasil para a avaliação da dor na pessoa idosa
Autores

Objetivos

Instrumento mul- Domínios
tidimensional de
avaliação da dor

Thé et
al.15

Validar o PACSLAC em português PACSLAC
em idosos dementados e analisar
as propriedades de suas mensurações.

Expressões faciais,
movimentos/atividades
corporais, sociabilidade/
personalidade/humor.
Outros.

Escore médio do PACSLAC-P foi de 3,20±0,62,
e o tempo médio de aplicação foi de 5 a 7min. A
consistência interna, conforme o coeficiente alfa
de Cronbach, apresentou valores de 0,646 para
expressões faciais, 0,619 para movimentos/
atividades corporais, 0,618 para sociabilidade/
personalidade/humor e 0,247 para a subescala
denominada outros, com um escore total da escala de 0,827. A reprodutibilidade foi de 85,2%.

Pinto et
al.16

Realizar adaptação semântica e
PAINAD
cultural para o português do Brasil da escala PAINAD, e avaliar
suas propriedades psicométricas
(validade, viabilidade, concordância inter-avaliadores e utilidade clínica).

Respiração independente de vocalização.
Vocalização negativa.
Expressão facial.
Linguagem corporal.
Consolabilidade.

Os itens com maiores sinais de dor foram a
expressão facial (18,2%), a respiração independente de vocalização (15,2%) e linguagem
corporal (16,7%). O indicador vocalização negativo foi o que melhor se correlacionou com o
total da escala (0,524), e o intervalo de confiança a 95% (IC95%) de 0,679 a 0,862.

Araujo e
Pereira17

Descrever os resultados da equi- NOPPAIN
valência conceitual, de itens e semântica entre o NOPPAIN original
em inglês, e a versão em português
brasileiro para avaliação da dor em
pacientes não comunicativos.

Comportamentos
dor, intensidade.

de

O NOPPAIN-Br dos 64 elementos, 56,3% alcançaram média 10, equivalente à concordância “muito boa” e 43,7%, média entre 7,0 e 9,9
- concordância “boa”.

Motta,
Gambaro
e Santos18

Estudar suas propriedades psicométricas, verificando se são
adequadas.

Intensidade,
descomprometimento, dor à
deambulação, dor às
atividades vigorosas, dor
em outras atividades.

A consistência interna foi adequada, a reprodutibilidade satisfatória (variabilidade baixa e sem diferenças estatisticamente significativas). O GPM-P “Escore Total Ajustado” apresentou baixa
correlação, mas ela foi regular para Q19 e Q20.

Santos et
al.19

Verificar a confiabilidade intra e Br-MPQ
inter- examinadores da aplicação
do Br-MPQ em idosos com dor
crônica em decorrência de doenças ortopédicas e neurológicas.

Sensoriais,
afetivas,
temporais, miscelânea,
distribuição espacial,
intensidade.

A confiabilidade geral intra e inter- examinadores nos idosos com doenças ortopédicas foram 0,86 e 0,89, respectivamente, e para idosos com doenças neurológicas de 0,71 e 0,68,
respectivamente. Os resultados mostraram
que o Br-MPQ foi de fácil aplicação.

GPM

Resultados

PAINAD = Pain Assessment in Advanced Dementia; PACSLAC = Assessment Checklist for Seniors with Limited Ability to Communicate; GPM = Geriatric Pain Measure; NOPPAIN = Non-Communicative Patient’s Pain Assessment Instrument; Br-MPQ = Brazilian Portuguese McGill Pain Questionnaire.
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DISCUSSÃO
Nesta revisão da literatura foram encontrados os seguintes instrumentos de avaliação multidimensional da dor em idosos validados
no Brasil: Assessment Checklist for Seniors with Limited Ability to
Communicate (PACSLAC), Pain Assessment in Advanced Dementia
(PAINAD), Non-Communicative Patient’s Pain Assessment Instrument (NOPPAIN), Geriatric Pain Measure (GPM), Brazilian Portuguese McGill Pain Questionnaire (Br-MPQ). Destes, os três primeiros instrumentos estão indicados para aplicação em idosos com
transtornos neurocognitivos.
A dor na pessoa idosa deve ser visualizada sob diversos aspectos, além
do domínio físico. As condições emocionais e psicossociais que envolvem os idosos também devem ser investigadas durante a avaliação
da dor. A dor avaliada e abordada de forma inadequada pode gerar
consequências negativas no componente emocional, nas funções
corporais e nos aspectos sociais20,21.
A dor apresenta condições específicas em cada indivíduo por ser autorrelatada, subjetiva e abstrata22-24. Os instrumentos multidimensionais retratam essas condições por avaliarem as diversas dimensões
envolvidas na vida da pessoa idosa, diferenciando-se uma das outras
de acordo com o método de abordagem. Observam-se domínios
comuns entre os instrumentos tais como a intensidade, o local e a
duração da dor, porém existem domínios específicos em algumas
escalas como avaliação do humor, dor durante a realização de atividades, e os aspectos sociais.
A intensidade da dor é uma medida de avaliação bastante utilizada
nos instrumentos unidimensionais, sendo também componentes das
ferramentas multidimensionais. O questionário de dor de McGill, desenvolvido por Melzack em 197522, teve por objetivo avaliar as dimensões qualitativas da dor como as sensoriais, afetivas, temporais com
referência à duração, distribuição espacial e intensidade da dor18,25,26.
Os domínios desse instrumento dividem-se em 20 subgrupos de palavras sendo que de 1 a 10, referem-se às questões sensitivas, 11 a 15
afetivas, 16 experiências gerais do indivíduo, e 17 a 20 miscelânea21,27.
As medidas avaliativas adotadas nesse instrumento relacionam-se com
a experiência da pessoa idosa frente à condição dolorosa, além dos
aspectos neurofisiológicos envolvidos na percepção da dor18,21,25.
Corroborando o Br-MPQ, o instrumento GPM consiste na avaliação da intensidade (cinco itens), descomprometimento (cinco
itens), deambulação (dois itens), atividades vigorosas (dois itens),
outras atividades (três itens), sendo que esses itens se distribuem de
forma aleatória no momento da avaliação24,28. O GPM foi elaborado com o intuito de ampliar e facilitar a avaliação da dor na pessoa
idosa, contudo o idoso deve possuir cognição preservada para a avaliação não apresentar divergência de resultados28.
A avaliação da dor no idoso com transtorno neurocognitivo é um
desafio para os profissionais de saúde pela dificuldade de aplicação
dos instrumentos que permitem a compreensão do fenômeno doloroso nesses pacientes19,29. O relato adequado da experiência dolorosa
requer uma preservação da cognição. Diante do sintoma, um autorrelato é necessário para a análise do fenômeno, as habilidades de
expressão verbal ou percepção, e interação podem estar comprometidas devido ao declínio cognitivo, porém a percepção sensorial pode
estar mantida. Contudo, a duração, a intensidade, e a localização da
dor só podem ser identificadas por meio de algum instrumento de
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avaliação24. Cole et al.30 investigaram as áreas cerebrais responsáveis
pela percepção dor em pacientes com demências para identificar as
zonas de ativação através da ressonância nuclear magnética funcional, na qual resultou em dados significativos quanto à percepção da
dor e reações emocionais. Dessa maneira, foi comprovada que há
ativação e excitabilidade cerebral quanto ao estímulo doloroso em
idosos com transtornos cognitivos.
Thé et al.15 observaram a necessidade de um instrumento para avaliar
a dor em pessoas idosas com transtornos neurocognitivos e desenvolveram o PACSLAC. Trata-se de um instrumento composto por
60 itens de cunho observacional, separado por domínios compreendidos por expressões faciais, movimentação e atividades corporais,
sociabilidade, personalidade/humor e outros19,31-33. O PACSLAC
foi validado para outros países além do Brasil, porém ainda carece
de estudos que reafirmem a sua utilização na nossa população. O
PACSLAC foi elaborado através da necessidade observada pela American Geriatrics Society (AGS) em abordar de forma avaliativa a dor
de pacientes com dificuldade de comunicação, integrando durante
as avaliações as medidas de autorrelato, hierárquicas e alterações de
comportamento e humor31,33.
O PAINAD é um instrumento multidimensional com aplicabilidade semelhante ao PACSLAC. Baseia-se na avaliação filosófica (abstrata) e nos comportamentos da condição dolorosa, correspondendo
aos domínios de respiração, vocalização negativa, expressão facial,
linguagem corporal e consolabilidade. O PAINAD quantifica seus
domínios com variação quantitativa de zero a 10 pontos, baseando-se nos padrões de dor. Pontuações de 1 a 3 pontos são consideradas
dor leve, de 4 a 6 refletem uma dor moderada e 7 a 10 pontos são
considerados condições intensas de dor15,34-36.
Na literatura revisada para este estudo foi encontrado um instrumento
simplificado, o NOPPAIN17. Essa ferramenta consiste em quatro sessões de avaliação que envolvem nove figuras de cuidados diários: seis
referem-se a comportamentos relacionados à dor, e uma figura unidimensional numerada de zero a 10 para avaliar a intensidade da dor,
outra sessão referente a atividades com respostas de sim ou não, observando se o profissional realizou a atividade ou se o paciente executou
sozinho, e uma escala numérica para quantificação da intensidade da
dor. A quarta sessão consiste no somatório das sessões anteriores formalizando um escore total do instrumento. A literatura não apresenta
descrições detalhadas sobre a sua utilização nem relata as medidas psicométricas desse instrumento para população brasileira.
O presente estudo permitiu conhecer os instrumentos multidimensionais validados no Brasil para a avaliação da dor multidimensional em pessoas idosas. As ferramentas apresentadas fornecem uma
variabilidade de instrumentos para o profissional de saúde poder
selecionar a mais adequada frente ao perfil de seus pacientes. A condição cognitiva é fator determinante para a escolha do instrumento
mais adequado para cada paciente. Apesar de não ter sido objeto de
estudo, nesta revisão não foram identificados estudos científicos que
utilizaram os instrumentos para a avaliação da dor na pessoa idosa,
exceto o GPM e o Br-MPQ.
CONCLUSÃO
Os cincos instrumentos multidimensionais validados no Brasil para
avaliar a dor em idosos apresentados nesta revisão oferecem para o
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profissional de saúde uma gama de ferramentas para melhor compreensão da dor. Destes, três instrumentos permitem a avaliação da
dor em idosos com transtornos neurocognitivos. Observou-se que
a variabilidade de domínios presentes nos instrumentos auxilia na
identificação e avaliação da condição dolorosa em idosos com cogniçãopreservada ou com transtornos neurocognitivos, independente
do grau de comprometimento.
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Temporomandibular joint arthrocentesis: a technique proposal. Case report
Artrocentese da articulação temporomandibular: uma proposta de técnica. Relato de caso
Eduardo Grossmann1, Rodrigo Lorenzi Poluha2, João Paulo Bezerra Leite3
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ABSTRACT
BACKGROUND AND OBJECTIVES: Arthrocentesis is an effective treatment to reduce or eliminate pain, increase maximal
interincisal distance, and to eliminate joint effusion in patients
with disc displacement without reduction. This study aims to
expose and to discuss a new technique proposal of temporomandibular joint arthrocentesis applied in the treatment of a single
case of disc displacement without reduction.
CASE REPORT: Female patient, 18-year-old patient sought
treatment due to joint pain and mouth opening limitation.
The maximal interincisal distance was 30.28mm. Magnetic resonance imaging confirmed the diagnosis of disc displacement
without reduction with signs of joint effusion in the right temporomandibular joint. Temporomandibular joint arthrocentesis
was performed under selective sensory nerve block of the auriculotemporal, the masseteric and posterior deep temporal nerves.
Two needles were inserted in the upper compartment of the
temporomandibular joint. In the second needle, a transparent
catheter was connected into a vacuum pump. Clinically, after
the arthrocentesis, the maximal interincisal distance increased
to 46.25mm, and the patient referred no more pain. After six
months, a magnetic resonance imaging was performed to observe the results, and there were no more signs of joint effusion.
CONCLUSION: Temporomandibular joint arthrocentesis was
an effective treatment for this patient with disc displacement
without reduction. The aspect of this technique that is particularly relevant for clinical practice was the connection of a
transparent catheter to a vacuum pump. In fact, it allowed the
visualization of the solution fluidity, as well as guides the flow of
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the solution used for joint washing, optimizing the irrigation.
However, new studies are necessary to compare different protocols of irrigation with and without the associated use of a vacuum pump.
Keywords: Articular disc displacement without reduction, Arthrocentesis, Temporomandibular joint.
RESUMO
JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A artrocentese e um tratamento eficaz para diminuir ou abolir a dor, aumentar a máxima
distância interincisal e eliminar o derrame articular em pacientes
com deslocamento de disco sem redução. O objetivo deste estudo foi expor e discutir uma nova proposta técnica de artrocentese da articulação temporomandibular aplicada no tratamento de
um caso de deslocamento de disco sem redução.
RELATO DO CASO: Paciente do sexo feminino, 18 anos procurou tratamento devido a dor na articulação temporomandibular e limitação da abertura da boca. A distância interincisal
máxima foi de 30,28mm. A ressonância magnética confirmou
o diagnóstico de deslocamento de disco sem redução com sinais
de derrame articular na articulação temporomandibular direita.
A artrocentese foi realizada com o bloqueio anestésico do nervo
auriculotemporal, masseterino e temporal profundo posterior.
Depois disso, duas agulhas foram inseridas no compartimento
superior da articulação temporomandibular. Na segunda agulha
foi conectado um cateter transparente e nesse uma bomba de
vácuo. Clinicamente, após a artrocentese, a distância interincisal
máxima aumentou para 46,25mm e não houve mais dor. Na
nova ressonância magnética realizada 180 dias após, não havia
mais sinais de derrame articular.
CONCLUSÃO: A artrocentese da articulação temporomandibular foi eficaz no tratamento do paciente com deslocamento do
disco sem redução. O aspecto dessa técnica, que é particularmente relevante para a prática clínica, foi a conexão de um cateter
transparente a uma bomba de vácuo. Isso permitiu a visão da
solução, sua fluidez, além de orientar o fluxo da solução utilizada
para lavagem, otimizando a irrigação. No entanto, novos estudos
são necessários para comparar diferentes protocolos de irrigação
com e sem o uso associado de uma bomba de vácuo.
Descritores: Articulação temporomandibular, Artrocentese,
Deslocamento do disco articular sem redução.
INTRODUCTION
The arthrocentesis technique was first described in 1991 by
Nitzan, Dolwick and Martinez1. It is an effective and minimally invasive method for treatment of several temporoman-
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dibular joint (TMJ) disorders2. It consists of washing the
superior compartment of the TMJ without direct visualization. The washing procedure is done with a biocompatible
substance, such as saline, which helps the dilution of the local
allogenic substances and frees the joint disc by removing the
adhesions formed between the surfaces of the disc and the
mandibular fossa due to the hydraulic pressure generated by
the irrigation process1,3. The literature has reported some risks
with the conventional technique3, such as facial nerve paresis,
by anesthetic block4. Also, there is a risk of extravasation of
the liquid used during the irrigation to the surrounding tissue; since there is no guarantee that even using two needles, it
is not possible to wash out all the liquid inside. Such risks can
be avoided by modifying the technique.
This study aims to expose and discuss a technical proposal of
temporomandibular joint arthrocentesis.
CASE REPORT
Female patient, 18-year-old, sought treatment due to joint
pain and mouth opening limitation. No relevant medical
condition was reported. The patient had a history of clicking
sound in her right TMJ for the past 10 years. The click disappeared one year ago. Since then, the patient has been unable
to open her mouth completely and complained of localized
pain in the right TMJ region. On clinical examination, the
maximal interincisal distance was 30.28mm with a jaw deflected to the affected side during the opening. Also, the patient was able to perform a normal lateral movement to the
affected side. However, there was a limited, painful lateral excursion to the unaffected side. A magnetic resonance imaging
(MRI) was requested and the diagnosis of disc displacement
without reduction (DDWOR) with signs of joint effusion in
the right TMJ was confirmed. The left TMJ did not show
clinical or MRI dysfunction. The patient did not respond
well to the conservative treatment provided for three months
(splint, anti-inflammatory drugs, soft diet, and individualized
physiotherapy). Thus, a TMJ arthrocentesis was performed
by an experienced maxillofacial surgeon. Clinically, after the
arthrocentesis, the maximal interincisal distance increased to
46.25mm, with no more pain. The patient was followed for
7, 14, 30, 60, 90, 180, and 360 days after the procedure. No
complications were reported. The results were maintained in
all follow-ups. A new MRI was performed 180 days after the
arthrocentesis. There were no more signs of joint effusion in
the right TMJ. The left TMJ remained unchanged.
Description of the arthrocentesis technique
In the presented case, the arthrocentesis was performed only
once in the right TMJ. A demographic pen was used to draw a
straight line from the middle portion of the tragus to the corner
side of the eyeball, and two points were marked on this line for
the insertion of the needles. The first, the most posterior one, at
10mm from the tragus and 2mm below the corner-tragus line.
The second one was inserted 20mm anterior to the tragus and
10mm inferior to the corner-tragus line. After waiting for about
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3 minutes for the ink to dry, antisepsis of the whole face was
performed with chlorhexidine solution at 2%, with emphasis on
the preauricular region and ear. Then, a sterile ball of gauze was
placed next to the external acoustic meatus, and the whole face
was covered by a sterile fenestrated surgical drape, only exposing
the joint. The next step was the auriculotemporal nerve block,
followed by the anesthesia of the masseteric and posterior deep
temporal nerves with lidocaine chloride at 2% without vasoconstrictor 1:100.000, with a total volume of 3.6mL. The patient
was asked to open his mouth to its maximum to allow the jaw
head to move down and forward, facilitating the approach to the
posterior recess of the upper TMJ compartment. A 40x12mm
needle connected to a 5mL syringe was inserted into the first
mark, and 4mL of saline solution at 0.9% was administered to
distend the joint space. A second needle was introduced into
the distended compartment, at the point established before, and
connected to a #20 flexible and transparent catheter (60cm)
connected to a vacuum pump (Kavo®, Joinville, Santa Catarina, Brazil), which allowed the visualization of the solution.
Afterward, an infusion extender, 15C of 120cm (Compojet®,
Conceição do Jacuípe, Bahia, Brazil), was connected to a 60mL
syringe to allow the joint lysis and lavage. A total of 300mL
of physiological solution was used for the TMJ arthrocentesis.
No other substance or drug was added to the solution being
injected. Once the procedure was completed, the needles were
removed, and the patient was asked to perform opening and
lateral movements of the mouth in order to break down any
possible disc adherences, in attempt to restore an improved
mandibular mobility pattern. Local dressing was conducted
with sterile gauze and micropore. On the post-procedure protocol for analgesia, paracetamol (750mg) every 6 hours orally
was suggested for a maximum of three days if necessary and an
ice pack to be applied to the intermittently intervened joint for
a period of 48 hours. In addition, the patient was advised to
take liquid and pasty foods for 96 hours, not to expose himself
to the sun, and to undergo no medical/dental procedure while
recovering (Figures 1 and 2).

Figure 1. Arthrocentesis technique. Two needles inserted in the previously established points.
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and outside of the TMJ during the arthrocentesis. Once the irrigation solution is injected into the upper compartment, a pressure
difference is created in relation to the external environment. Thus,
the pressure inside the upper compartment gets much higher than
on the outside. Due to the tendency to restore the pressure balance,
the irrigation solution tends to come out of the upper compartment
through the second needle. The efficiency of this process is accentuated by the vacuum pump, that also promotes other benefits already
mentioned. Also, it can possibly reduce the risk of extravasation of
solution used during irrigation, that already has been associated with
a negative effect on the success of the procedure16.
CONCLUSION

Figure 2. Arthrocentesis technique. Infusion extender and the flexible
and transparent catheter connected to the needles.

Arthrocentesis is a simple, less invasive, and highly effective
procedure. The aspect of this technique that is particularly relevant
for clinical practice is the optimization of irrigation. However, new
studies are necessary to compare different protocols of irrigation
with and without the associated use of a vacuum pump.

DISCUSSION
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ABSTRACT

RESUMO

BACKGROUND AND OBJECTIVES: The importance of
interdisciplinary action has been increasingly recognized in the
area of health due to the global effect that has on the various
symptoms of the patient. Interdisciplinarity is possible when
professionals allow the exchange of knowledge through clinical
meetings and jointly follow-up of the case. The objective of this
study was to document the interdisciplinary care of patients with
orofacial pain symptoms and comorbidities.
CASE REPORT: Female patient, 48 years old, diagnosed with
muscular temporomandibular disorder and oral opening limitation, labyrinthine cervicalgia, tinnitus, sleep disorder, eating
disorders and anxiety after evaluation with an odontologist, otorhinolaryngologist, physiotherapist, acupuncturist, psychologist
and nutritionist. The 1-year follow-up with monthly visits with
the dentist and nutritionist, and biweekly visits with a psychologist, physiotherapist, and acupuncturist showed symptoms
control with total remission of the orofacial pain, cervicalgia,
labyrinthitis. Tinnitus did not improve in the sense of frequency
that remained constant, but according to the patient, there was
an improvement in the adaptation to tinnitus in places with excessive noise, thus allowing a better social interaction. Nutrition
and psychology made a great contribution to self-esteem and social routine as well as to seek for a better quality of life.
CONCLUSION: The interdisciplinary work promoted a global
approach to the patient’s symptoms.
Keywords: Chronic pain, Comorbidity, Interdisciplinary, Orofacial pain.

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A importância da ação interdisciplinar tem sido cada vez mais reconhecida na área da saúde,
pelo efeito global que exerce sobre os diversos sintomas da paciente. A interdisciplinaridade é possível quando os profissionais
permitem a troca do conhecimento através de reuniões clínicas e
acompanhamento em conjunto do caso. O objetivo deste estudo
foi documentar o atendimento interdisciplinar de paciente que
apresentava sintoma da dor orofacial e comorbidades.
RELATO DO CASO: Paciente do sexo feminino, 48 anos, diagnosticada com disfunção temporomandibular muscular e limitação
de abertura bucal, cervicalgia labirintite, zumbido, distúrbio do
sono, distúrbios alimentares e ansiedade após avaliação com odontólogo, otorrinolaringologista, fisioterapeuta, acupunturista, psicólogo e nutricionista. O acompanhamento de 1 ano com consultas
mensais na área da odontologia e nutrição e consultas quinzenais
na área de fisioterapia, acupuntura e psicologia demonstrou controle dos sintomas com remissão total da dor orofacial, cervicalgia,
labirintite. O zumbido não teve melhora no sentido de frequência
que permaneceu constante, mas segundo a paciente houve melhora na adaptação ao zumbido em lugares com excesso de barulho,
permitindo assim melhor interação social. A nutrição e a psicologia
tiveram uma grande contribuição na autoestima e rotina social bem
como na busca por melhor qualidade de vida.
CONCLUSÃO: O trabalho interdisciplinar promoveu uma
abordagem global dos sintomas da paciente.
Descritores: Comorbidade, Dor crônica, Dor orofacial, Interdisciplinaridade.
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Segundo a Academia Americana de Dor Orofacial (AAOP), a disfunção temporomandibular (DTM) é definida como um conjunto
de sinais clínicos que envolvem os músculos da mastigação, articulação temporomandibular (ATM) e estruturas associadas1. Os sintomas mais frequentes são: cansaço muscular, dores na face, na ATM,
dores de cabeça e ouvidos, limitação e desvio de movimentos mandibulares, podendo em muitos casos também apresentar sintomas
em região cervical2.
A estreita relação entre as dores orofaciais e cervicais tem sido objeto de estudo de muitos pesquisadores2-4, e vários trabalhos têm
demonstrado a convergência de diferentes tipos de aferentes nociceptivos ao subnúcleo caudal, podendo agir juntos, como uma unidade funcional, para processar informações nociceptivas dos tecidos
craniofaciais e cervicais, incluindo os dos tecidos craniofaciais profundos, explicando a íntima relação entre os sintomas dolorosos em
região facial e cervical4.

Atendimento interdisciplinar do tratamento
da dor orofacial. Relato de caso

A literatura aponta que uma hiperexcitabilidade no sistema nociceptivo central pode favorecer o surgimento ou manutenção da dor
crônica nos casos de DTM. Também é possível identificar que a sensibilidade aumentada dos músculos mastigatórios e cervicais pode
estar relacionada com os sintomas de dor cervical5.
Além da relação com as dores cervicais, as dores orofaciais estão intimamente ligadas com aspectos psicoemocionais, que podem atuar
como fatores predisponentes (que aumenta o risco de DTM) e/ou
perpetuantes (que interfere no controle da doença)6,7. Essa relação
entre fatores psicológicos e DTM é tão relevante que o Critério
Diagnóstico para Disfunção Temporomandibular (DC/TMD)
aborda 2 eixos de avaliação, um para os fatores físicos denominado
eixo 1, e o que avalia a intensidade e gravidade da dor crônica e os
níveis de sintomas psicológicos com uma abordagem biopsicossocial
denominado eixo 2. A confiabilidade do DC/TMD já foi testada e
considerada satisfatória em populações adultas8.
Quando a mente adoece, o corpo adoece, e as influências dessa relação mente e corpo são muito bem avaliadas pela medicina tradicional
chinesa (MTC), no mundo ocidental, muitas vezes, a saúde é reconhecida como a ausência de doença. Na MTC observa-se o equilíbrio
da combinação corpo, mente e espírito. Qualquer desequilíbrio dessa
unidade integral causa doença, portanto, a pessoa deve manter uma
relação harmoniosa dentro de si e de tudo ao seu redor9.
A MTC avalia os fatores patogênicos internos e externos usando a
linguagem metafórica por causa de origem histórica e cultural, e não
pode ser confundida com a fisiopatológica da medicina contemporânea. As emoções como medo, pânico, raiva, preocupação, alegria
(excitação excessiva), tristeza e melancolia, cada uma delas são capazes de gerar problemas fisiológicos10. Por exemplo, as emoções como
a raiva e o medo atingem o fígado e o rim respectivamente.
Sabendo-se dessa relação íntima ente as diversas áreas e a possível comorbidade entre todos os sintomas, há necessidade de uma abordagem interdisciplinar para o tratamento da DTM e todas as variáveis
envolvidas11. Diante da atualidade e relevância do tema, o presente
trabalho teve como objetivo descrever uma abordagem interdisciplinar relacionando as áreas da odontologia, otorrinolaringologia,
fisioterapia, psicologia, acupuntura e nutrição no tratamento da dor
orofacial e demais sintomas concomitantes como cervicalgia, labirintite, zumbido, ansiedade, estresse e baixa autoestima.
RELATO DO CASO
Paciente do sexo feminino, 48 anos, buscou avaliação na área de
DTM e Dor Orofacial com sintomas de cansaço facial, dor durante
movimento mandibular, zumbido bilateral com maior intensidade do lado esquerdo, acompanhado de dor cervical e labirintite. A
paciente apresentava histórico prévio de tratamento para cada uma
dessas queixas de forma individualizada, com resultados limitados
ou de curto prazo. O tratamento com fármacos para labirintite, proposto pela área da otorrinolaringologia e usado durante os últimos
30 meses, não estava controlando os sintomas e a labirintite era diária com momentos de piora no decorrer do dia.
A paciente foi submetida à avaliação clínica de acordo com o seguinte instrumento e protocolo:
1. Preenchimento da ficha clínica para detalhar a queixa principal,
as características da dor da DTM (local, intensidade, qualidade, du-
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ração, fatores de melhora e de piora), presença de outras condições
dolorosas na região cervical, dores de cabeça ou outras dores, bem
como a história médica;
2. Aplicação da AAOP foi usada para o diagnóstico diferencial com
outras condições que podem assemelhar-se à DTM;
3. Uso do questionário sobre DTM (DC/TMD) para diagnóstico de mialgia com limitação de abertura bucal. Foram avaliados os
músculos masseter (ventre superficial e profundo) e temporal e as
dores referidas para região facial quando palpados os músculos esternocleidomastoideo, suboccipital e trapézio;
4. Avaliação do fisioterapeuta com foco na terapia manual. Foi diagnosticada a presença de dor aos movimentos ativos e a amplitude
de movimento (ADM), dor à palpação dos músculos cervicais e
alteração postural (ombros e cabeça anteriorizados) e restrição na
mobilidade das fáscias cervicais e torácicas;
5. Avaliação psicológica após preenchimento do eixo 2 do DC que
tenha demonstrado a influência negativa do quadro doloroso, do
zumbido e da labirintite em suas atividades diárias e relacionamento
social bem como quadro de ansiedade e preocupação com sua saúde;
6. Avaliação nutricional com foco nas questões do zumbido, dor,
excesso de peso, baixa autoestima, diagnóstico anterior de colite
ulcerativa e fissura anal. Ao diagnóstico nutricional foram identificados: obesidade 1 (OMS), apresentando peso - 81,5kg, altura
- 1,64m, índice de massa corporal - 30,3kg/m2, desequilíbrio no
consumo nutricional, com consumo exacerbado de carboidratos
simples;
7. Avaliação diagnóstica pela MTC em pacientes com quadro de
labirintite e climatério. A MTC associa essas queixas a uma deficiência de rim;
8. Preenchimento do diário de dor e escala numérica verbal desde a
primeira avaliação para acompanhar a progressão ou diminuição do
quadro doloroso e demais sintomas.
A equipe interdisciplinar realizou reunião prévia ao início do atendimento para compartilhar o diagnóstico de cada área e apresentar
o plano de tratamento proposto. Ficou assim definido: consultas na
área da odontologia e nutrição - uma consulta por mês, consultas de
fisioterapia, acupuntura e psicologia - duas vezes ao mês. Reuniões
clínicas quinzenais para acompanhamento da evolução de cada área
e troca de informações, caso necessário, sob acordo com a paciente.
Foi orientado o preenchimento de diário de dor contendo informações sobre a frequência e intensidade do zumbido, dor facial,
dor cervical e labirintite bem como fatores estressores e qualidade
do sono.
Foi iniciado um protocolo terapêutico de DTM muscular com
inativação de ponto-gatilho miofascial (IPG) de músculo masseter,
temporal e esternocleidomastoideo durante os 4 primeiros meses,
bem como orientação sobre alimentação, exercícios musculares e
termoterapia.
Concomitante ao trabalho da odontologia foram iniciadas sessões de
fisioterapia com terapia manual de liberação miofascial e relaxamento das estruturas envolvidas no complexo de compensação e dor.
O tratamento realizado através da terapia manual teve como abordagem a inibição dos espasmos musculares, manipulação do tecido
conectivo, liberação miofascial e mobilização articular cervical.
A labirintite foi avaliada por otorrinolaringologista que diagnosticou perda auditiva crônica. O fármaco para controle da labirintite
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já estava sendo utilizada há 1 ano sem resultado satisfatório. Foi,
então, introduzida a acupuntura para auxiliar nesse sintoma. Nas
primeiras sessões, a paciente já percebeu uma diferença no quadro de
labirintite e melhora na qualidade do sono e da ansiedade. Por volta
da quinta sessão, o sintoma de labirintite deixou de ser constante e
havia relato de dias sem a queixa.
As sessões de psicologia ocorreram a cada 15 dias durante todo o tratamento. Em 2 momentos houve piora dos sintomas, relacionados
diretamente com situações estressoras que desequilibraram emocionalmente a paciente, como estressores no trabalho, decisões pessoais
e autopercepção de vida. Essas situações foram abordadas pela terapia e sob assentimento da paciente, foi informada aos demais profissionais nas reuniões clínicas quinzenais realizadas pela equipe, para
melhor condução do caso.
A melhora dos sintomas foi gradativa sendo acompanhada a cada
consulta pela escala numérica verbal e relato da paciente.
O diário de dor apontou diminuição de 100% da labirintite, dores
na face e tensão na região de face e cervical após 9 meses de tratamento. O zumbido não teve uma melhora no sentido da diminuição do volume, mas reduziu a percepção da paciente quanto ao
incômodo que que provocava às atividades sociais da paciente ou à
permanência em ambientes com barulho ou música.
Na área da nutrição foi prescrito cardápio com adequações nutricionais ao perfil e particularidades apresentadas pela paciente.
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Figura 1. Acompanhamento da frequência de dias de labirintite desde o mês de outubro de 2017 a outubro de 2018
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Figura 2. Sintoma de disfunção temporomandibular, dores na face,
articulação, limitação de abertura. Melhora nos 4 primeiros meses e 2
picos de recidiva relacionado a fatores emocionais
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Nos 8 meses de acompanhamento nutricional, apresentou 100%
de melhora da dor, no perfil metabólico, na escolha e ingesta alimentar. Houve redução de 7,7kg de peso o que proporcionou melhora da autoestima, maior motivação e disposição da paciente,
com acréscimo de mais atividades físicas e sociais no dia a dia. O
zumbido apresentou redução do volume em apenas um momento
do tratamento nutricional, quando iniciada a suplementação específica. Entretanto houve retorno ao estado anterior. Por outro lado,
a percepção auditiva não lhe incomoda atualmente como antes do
tratamento interdisciplinar.
DISCUSSÃO
A presença de dor é um dos motivos mais comuns para a busca
por profissionais da área da saúde, e dentre essas dores encontra-se
a DTM, que tem demonstrado um relacionamento íntimo com
várias outras comorbidades como dor cervical e dores de cabeça.
Todas essas disfunções poderão tornar-se crônicas se não gerenciadas desde o início, causando fenômenos fisiopatológicos como
sensibilização central e diminuição da ação do sistema inibitório
de dor2. Pesquisas atuais demonstraram que o relacionamento do
sintoma doloroso nessas diversas regiões, quando acontece de forma concomitante, pode ser explicado pelo mecanismo fisiológico
de convergência neuronal2.
Ficou evidente nessa paciente a influência dos fatores emocionais na piora do quadro durante o acompanhamento de 9
meses. Outros autores também constataram o fator psicológico
influenciando nos quadros de dor6,7, principalmente nas dores
musculares. No estudo de Paiva Bertoli et al.6, a relação entre
ansiedade e DTM foi significante, tanto em DTM muscular
quanto articular, no deslocamento de disco com redução, cerca de 70% da amostra apresentou ansiedade moderada e cerca
de 12% apresentaram alta ansiedade. Uma possível explicação
para a relação entre dor e ansiedade na DTM pode dar-se ao
fato de que a ansiedade exacerba a tensão do músculo mastigatório por apertamento. O estudo de Alkhudhairy et al.11 demonstrou através de questionários que os hábitos e a emoção
apresentavam relação estatisticamente significante como: “dor ou
rigidez na mandíbula ao acordar, ou hábito de apertar os dentes”
e “com que frequência você ficou chateado por causa de algo que
aconteceu inesperadamente”, ou então “você já teve dor em sua
mandíbula, têmpora, orelha, ou na frente da orelha” e “quantas
vezes você se sentiu chateado por causa de algo que aconteceu
inesperadamente”. Essa avaliação biopsicosocial no tratamento
da DTM é tão importante que o DC-TMD a inclui no eixo II de
avaliação dos aspectos psicoemocionais. O estudo de Dworkin et
al.8 demonstrou que os níveis severos de somatização podem potencialmente confundir a interpretação do exame clínico do eixo
I, influenciando no diagnóstico e controle da DTM.
Neste relato, a DTM foi controlada a partir do quarto mês de
tratamento, com remissão total dos sintomas no quinto mês. Porém, houve 2 episódios de piora do quadro após estabilização
das dores e dos sintomas de tensão facial e limitação de abertura
bucal, claramente relacionados a fatores de estresse emocional.
Novas sessões de IPG foram realizadas e o emocional controlado
e os sintomas cessaram.

Atendimento interdisciplinar do tratamento
da dor orofacial. Relato de caso

Segundo a MTC, a fisiologia do rim também está relacionada com
a força de vontade ou desejo de realizar alguma coisa. O tratamento
contribuiu muito para a paciente desenvolver mudança de hábitos,
pois a cada etapa promoveu autopercepção corporal, controle emocional e determinavam o equilíbrio físico.
Como apresentado no trabalho de Tai9 a cura não pode ser isolada por um método físico específico. Em vez disso, qualquer doença
deve ser entendida e tratada de forma holística e equilibrada como
propõe a MTC13.
Dentre os fatores associados ao zumbido, as alterações metabólicas
podem prejudicar o funcionamento da orelha interna. Isso porque
lesões das células ciliadas decorrentes da resistência periférica à insulina, das alterações do metabolismo glicose, da hiperinsulinemia, da
dieta hiperlipídica, da disponibilidade de ATP, dos níveis de oxigênio, podem modificar a homeostase coclear12.
O acompanhamento nutricional, o ajuste metabólico e a perda de
peso contribuíram para a melhora da qualidade de vida e da autoestima, no funcionamento da orelha interna, auxiliando no controle
da labirintite. Bem como os pontos-gatilhos inativados durante as
sessões de DTM muscular puderam realizar um relaxamento dos
músculos do ouvido e dos músculos da mastigação contribuindo
para a melhora dos sintomas do zumbido.
Este é apenas um relato de caso, com variáveis não controladas,
mas o interessante de se destacar neste estudo é o fato de a paciente
ter buscado anteriormente vários tratamentos por vários anos, de
áreas isoladas, não simultâneos, que trazia resultado muito pequeno ou quase inexistente, tanto que as dores retornavam em pouco
tempo. Quando a terapia passou a ser interdisciplinar e concomitante entre todas as áreas, o controle foi atingido e a paciente
conseguiu atingir um equilíbrio psicoemocional relevante e um
autoconhecimento corporal importante que a mantém saudável e
com boa qualidade de vida.
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CONCLUSÃO
O trabalho interdisciplinar promoveu uma abordagem global dos
sintomas da paciente.
REFERÊNCIAS
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.

American Academy of Orofacial Pain. General assessment of the orofacial pain patient. In: de Leeuw R, Klasser GD, editors. Orofacial pain – guidelines for assessment,
diagnoses and management. 5th ed. Chicago: Quintessence; 2013. 23-46p.
Costa YM, Conti PC, de Faria FA, Bonjardim LR. Temporomandibular disorders
and painful comorbidities: clinical association and underlying mechanisms. Oral Surg
Oral Med Oral Pathol Oral Radiol. 2017;123(3):288-97.
De Wijer A. Neck pain and temporomandibular dysfunction. Ned Tijdschr Tandheelkd. 1996;103(7):263-6.
Sessle BJ, Hu JW, Amano N, Zhong G. Convergence of cutaneous, tooth pulp, visceral, neck and muscle afferents onto nociceptive and non-nociceptive neurones in trigeminal subnucleus caudalis (medullary dorsal horn) and its implications for referred
pain. Pain. 1986;27(2):219-35.
Chaitow L. Terapia Manual para disfunção fascial. Porto Alegre: Artmed; 2017.
de Paiva Bertoli FM, Bruzamolin, de Almeida Kranz GO, Losso EM, Brancher JA,
de Souza JF. Anxiety and malocclusion are associated with temporomandibular disorders in adolescents diagnosed by RDC/TMD. A cross-sectional study. J Oral Rehabil.
2018;45(10):747-55.
Reiter S, Eli I, Mahameed M, Emodi-Perlman A, Friedman-Rubin P, Reiter MA, Winocur E. Pain catastrophizing and pain persistence in temporomandibular disorder
patients. J Oral Facial Pain Headache. 2018;32(3):309-20.
Dworkin SF, Sherman J, Mancl L, Ohrbach R, LeResche L, Truelove E. Reliability,
validity, and clinical utility of the research diagnostic criteria for temporomandibular
disorders axis II scales: depression, non-specific physical symptoms, and graded chronic pain. J Orofac Pain. 2002;16(3):207-20.
Tai MCT. An oriental understanding of health. Tzu Chi Med J. 2012;24:92e-5.
Souza EF, Luz MT. Análise crítica das diretrizes de pesquisa em medicina chinesa. Hist
Ciênc Saúde - Manguinhos. 2011;18(1):155-74.
Alkhudhairy MW, Al Ramel F, Al Jader G, Al Saegh L, Al Hadad A, Alalwan T, et al. A
self-reported association between temporomandibular joint disorders, headaches, and
stress. J Int Soc Prev Community Dent. 2018;8(4):371-80.
Oliveira M, El Hassam S. Correlação entre os sintomas auditivos e vestibulares no
período pré e pós-cirurgia bariátrica. Com Ciências Saúde. 2014;25(1):45-56.
Ximenes CSX, Lobão P, Lobo JS. Medicina Tradicional Chinesa: Fundamentos em
Medicina Erval Chinesa e Formulação no Síndroma de Estagnação do Qi. Dissertação
do 2º Ciclo de Estudos conducente ao Grau de Mestre em Tecnologia Farmacêutica.
repositorio-aberto.up.pt. Abril-2014.

299

RELATO DE CASO

BrJP. São Paulo, 2019 jul-set;2(3):300-2

Headache after evaluation with transcranial magnetic stimulation in a
healthy participant. Case report
Cefaleia após avaliação com estimulação magnética transcraniana em participante saudável.
Relato de caso
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ABSTRACT
BACKGROUND AND OBJECTIVES: Adverse effects during
noninvasive stimulation of the brain are rare events. The objective of this study is to present a patient´s case with an intense
headache with autonomic signs after single-pulse transcranial
magnetic stimulation.
CASE REPORT: A 28-year old female patient, volunteered to participate in a study on the evaluation of motor cortical excitability
after the injection of lidocaine in the first dorsal interosseous muscle. The resting motor threshold was estimated at four moments:
before the procedure, immediately after the procedure, 30 minutes,
and one hour after the procedure. At the end of the experiment,
240 pulses were performed. The participant reported mild-intensity
headache that rapidly progressed to severe, left hemicranial headache, the same region where the transcranial magnetic stimulation
pulses were applied. In association with the pain, she had nausea,
vomiting, photophobia, conjunctival hyperemia, lacrimation, and
ipsilateral eyelid edema, requiring emergency care.
CONCLUSION: It is possible that supraliminal intensities
(>100% of resting motor threshold) in single-pulse transcranial
magnetic stimulation may predispose to adverse effects. Other
factors such as skull anatomy, electrical impedance, age, gender,
cognitive and affective status, use of medications, hormone levels, the concentration of neurotransmitters and receptor expression, genetic factors and the circadian cycle may also be involved.
There are no well-established safety models to guide assessment
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protocols with single-pulse transcranial magnetic stimulation,
considered a technique with a low incidence of adverse effects
and with little demand for safety studies.
Keywords: Case report, Headache, Transcranial magnetic
stimulation.
RESUMO
JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: Efeitos adversos durante a
estimulação não invasiva do cérebro são eventos considerados raros. O objetivo deste estudo foi apresentar um caso de paciente
com cefaleia intensa com sinais autonômicos após estimulação
magnética transcraniana de pulso único.
RELATO DO CASO: Paciente do sexo feminino, 28 anos, saudável, voluntariamente se apresentou para participar de pesquisa
sobre avaliação de excitabilidade cortical motora após a realização
de injeção de lidocaína no músculo primeiro interósseo dorsal.
O limiar motor em repouso foi estimado em quatro momentos:
antes do procedimento, imediatamente após o procedimento, 30
minutos e uma hora após o procedimento. Foram realizados ao
final do experimento 240 pulsos. A participante referiu cefaleia,
de leve intensidade, que rapidamente progrediu para cefaleia
intensa, hemicraniana à esquerda, na região onde os pulsos da
estimulação magnética transcraniana foram aplicados. Em associação à dor, apresentou náuseas, vômitos, fotofobia, hiperemia
conjuntival, lacrimejamento e edema palpebral ipsilaterais, com
necessidade de atendimento em unidade de emergência.
CONCLUSÃO: É possível que intensidades supralimiares (>100%
do limiar motor em repouso) em estimulação magnética transcraniana de pulso único possam predispor a efeitos adversos. Outros
fatores como anatomia do crânio, impedância elétrica, idade, sexo,
estado cognitivo e afetivo, uso de fármacos, níveis hormonais, concentração de neurotransmissores e expressão de receptores, fatores
genéticos e ciclo circadiano também podem ser implicados. Não há
modelos de segurança bem estabelecidos para guiar protocolos de
avaliação com estimulação magnética transcraniana de pulso único,
considerada uma técnica com baixa incidência de efeitos adversos e
com baixa demanda de atenção de estudos sobre segurança.
Descritores: Cefaleia, Estimulação magnética transcraniana, Relato de caso.
INTRODUÇÃO
A Estimulação Magnética Transcraniana (EMT) baseia-se no princípio de indução eletromagnética de campo elétrico na superfície
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Cefaleia após avaliação com estimulação magnética
transcraniana em participante saudável. Relato de caso

do crânio, de magnitude suficiente para provocar despolarização
de neurônios corticais. Efeitos adversos durante a estimulação não
invasiva do cérebro são eventos considerados raros1, especialmente
durante a administração de pulsos únicos e pareados, técnicas utilizadas para avaliar a excitabilidade cortical1,2. Estudos que utilizam
EMT de pulso único podem avaliar o tempo de condução motora
central e a cronometria causal nas relações cérebro-comportamento1.
O uso do pulso pareado permite a avaliação de medidas de facilitação e inibição intracortical, bem como o estudo de interações
córtico-corticais1. São considerados possíveis efeitos adversos com
essas técnicas a ocorrência de cefaleia leve e transitória, alterações
auditivas, cervicalgia e odontalgia3. Convulsões, hipomania aguda,
histotoxicidade, alterações cognitivas, cerebrais e hormonais, como
elevação dos níveis de TSH e lactato, não foram descritos em estudos com EMT pulso único e pareado, embora já tenham sido relatados durante protocolos de estimulação magnética transcraniana
repetitiva (EMT-r) de alta frequência e theta burst3.
O objetivo deste estudo foi apresentar um caso de cefaleia intensa
com sinais autonômicos após EMT de pulso único em uma mulher
jovem saudável.
RELATO DO CASO
Paciente do sexo feminino, 28 anos de idade, branca, destra, voluntariamente se apresentou para participar de pesquisa no laboratório
de eletroestimulação funcional da Universidade Federal da Bahia
(UFBA), em um trabalho sobre a avaliação de excitabilidade cortical
motora após a realização de injeção de lidocaína no músculo primeiro interósseo dorsal. Após a aplicação de questionário de segurança
e assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, essa
participante foi incluída no estudo. Negou história de comorbidades, uso de fármacos, drogas recreativas, consumo recente de cafeína
ou cigarros, privação de sono, dispositivos implantáveis no cérebro,
passado de convulsões e gravidez. Quando questionada a respeito
da data da última menstruação, não se recordava da data exata, mas
referiu estar no período ovulatório. Essa participante já havia sido
voluntária em outros estudos envolvendo avaliação com EMT sem
nenhuma intercorrência.
A excitabilidade e organização cortical foram avaliadas com aparelho
de EMT (BIStim, Magstim, Reino Unido). Após limpeza com álcool e solução abrasiva, os eletrodos autoadesivos de eletromiografia
(EMG) (Miotec, Brasil) foram posicionados nos ventres musculares
dos músculos primeiro interósseo dorsal (PID), abdutor curto do
polegar (ACP) e abdutor do dedo mínimo (ADM) da mão direita
(dominante) da participante, que foi posicionada sentada confortavelmente em uma cadeira, e mantida acordada durante todo o protocolo de avaliação. Uma touca de polyester, marcada previamente
com uma grade de 1x1cm orientada no plano cartesiano, foi posicionada na cabeça da participante e serviu como referência para a
marcação do hotspot. Foi utilizada uma bobina em forma de oito na
superfície da região frontoparietal à esquerda, em área correspondente ao córtex motor primário. Os pulsos monofásicos simples e
pareados foram administrados a cada seis segundos, sendo a atividade da EMG amplificada e convertida para sinal digital (1401 e
1902, CED, Reino Unido) e monitorada em tempo real através do
software Signal (CED, Reino Unido).

Para a identificação do hotspot, utilizou-se a média de 5 pulsos em
pontos sob a região descrita, com o objetivo de obter a melhor resposta no tamanho do potencial evocado motor (PEM) no músculo
PID. Após essa etapa, seguiu-se a determinação do limiar motor em
repouso (LMR), considerando a menor intensidade do aparelho para
gerar um PEM com amplitude de 50 µVolts pico-a-pico. Esse limiar
foi estimado em 4 momentos: antes do procedimento, imediatamente
após, 30 minutos e uma hora após o procedimento. Em cada um
desses momentos, foram realizados 60 pulsos distribuídos randomicamente entre 20 pulsos a 100% do LMR, relativos ao PEM; 20 pulsos
a 80% do LMR, com intervalos de 2ms, correspondendo à medida
de inibição intracortical de curta Duração, e 20 pulsos a 120% do
LMR, com intervalos de 15ms, relativos às estimativas de Facilitação
Intracortical, totalizando ao final do experimento 240 pulsos.
O procedimento, realizado por um anestesiologista, foi escolhido de
forma aleatória através de sorteio de envelopes selados. A participante foi submetida ao agulhamento a seco no músculo PID da mão
dominante e não houve injeção de nenhuma substância (Tabela 1).
Tabela 1. Medidas eletrofisiológicas obtidas através de estimulação
magnética transcraniana antes e após agulhamento a seco no músculo primeiro interósseo dorsal da mão dominante
Baseline

Imediatamente após o
agulhamento

30 min após
o agulhamento

1h após o
agulhamento

LMR

50

52

51

48

80% do
LMR

40

42

41

38

120%
do LMR

59

63

61

58

LMR = limiar motor em repouso.

Durante a aplicação dos pulsos, a participante não referiu qualquer
queixa. Entretanto, no primeiro minuto após o término da última
coleta de dados, a participante relatou cefaleia de leve intensidade
que rapidamente progrediu para cefaleia intensa, hemicraniana à esquerda. Em associação à cefaleia, apresentou náuseas, fotofobia, hiperemia conjuntival, lacrimejamento e edema palpebral ipsilaterais.
Negou episódios prévios semelhantes, porém referiu histórico irregular de cefaleia no período pré-menstrual (média de três a quatro
episódios por ano), entretanto, sem acompanhamento médico. Dois
anestesiologistas e dois fisioterapeutas estavam presentes durante a
coleta e prestaram atendimento à participante, que foi colocada em
decúbito dorsal horizontal numa maca e teve os sinais vitais checados, dentro dos limites da normalidade. Foi administrado dipirona
por via oral. A participante ficou em observação por aproximadamente 60 minutos, até referir melhora da cefaleia, sendo então liberada e orientada a contatar a equipe médica envolvida na pesquisa
em caso de retorno dos sintomas. Algumas horas após ser liberada,
a participante apresentou retorno da cefaleia, com as mesmas características anteriores, porém nesse momento, acompanhada de
náuseas e vômitos. Foi orientada a fazer uso de naproxeno (500mg),
ciclobenzaprina (5mg) e ondansetron (4mg) por via oral, com alívio completo dos sintomas, além de acompanhamento ambulatorial
com neurologista. Dois dias após o ocorrido, a participante apresentou fluxo menstrual. Realizou investigação através de ressonância
nuclear magnética de crânio e eletroencefalograma, sem alterações.
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DISCUSSÃO
O uso de dispositivos de EMT tem se tornado cada vez mais comum
tanto em pesquisa básica quanto em terapias clínicas2. Na aplicação
da estimulação magnética transcraniana repetitiva (EMT-r), muitos
parâmetros de segurança são sugeridos, como número total de pulsos, duração e intervalos entre os pulsos, intervalos entre as sessões de
estimulação, tipo de bobina e local de estimulação3. Na aplicação da
EMT de pulso único, a amplitude dos pulsos, em teoria, não provoca alterações terapêuticas. Logo, não há modelos de segurança bem
estabelecidos para guiar protocolos de avaliação com EMT pulso
único, considerada uma técnica com baixa incidência de efeitos adversos e com baixa demanda de atenção de estudos sobre segurança4.
Entretanto, há estudos que relatam a presença de efeitos adversos
quando são usadas intensidades supralimiares (>100% do LMR)
em EMT de pulso único5. Além disso, mais que apenas requisitos
técnicos, outros fatores podem influenciar a resposta da EMT, sendo
muito mais difíceis de ser controlados, porém não menos importantes: anatomia do crânio, impedância elétrica, idade, sexo, estado
cognitivo e afetivo, uso de fármacos, níveis hormonais, concentração
de neurotransmissores e expressão de receptores, fatores genéticos e
ciclo circadiano5 .
A cefaleia em protocolos de EMT com pulso único é considerada
ocorrência rara e pouco descrita na literatura6. No último estudo
sobre segurança e EMT foi descrito que a presença de cervicalgia,
odontalgia e desconforto sob a região onde é posicionada a bobina
são possíveis de ocorrer com pulsos únicos1. Um estudo publicado
em 2013 comparou a incidência de efeitos adversos entre EMT-r e
EMT pulso único com resultados diferentes dos que são descritos
na literatura7. Neste trabalho, a incidência de efeitos adversos foi
mais frequente em protocolos com pulso único. A explicação sugerida para essa ocorrência é o perfil de participante de protocolos
de EMT pulso único, muitas vezes ingênuos ou com fantasias em
relação ao mecanismo de ação da EMT8. No caso da ocorrência de
cefaleia deste relato de caso, esse argumento não pode ser aplicado,
uma vez que a participante já havia participado de outros protocolos
de estudo e conhecia os efeitos da EMT.
A ocorrência de cefaleia trigeminal, com sinais e sintomas muito
semelhantes aos que a participante deste estudo apresentou, foi des-
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crita após a aplicação de protocolo de EMT-r9. Neste caso específico,
a etiologia pode ser estabelecida através de teste terapêutico realizado
com a administração de oxigênio e alívio imediato dos sintomas.
O diagnóstico do tipo de cefaleia apresentado pela participante, se
cefaleia trigeminal ou enxaqueca com sinais autonômicos10 foi prejudicado neste relato, uma vez que a coleta de dados foi realizada
numa unidade extra-hospitalar e sem a presença de neurologista.
Dessa forma, houve prejuízo na avaliação do caso, uma vez que o
diagnóstico diferencial foi realizado de forma retrospectiva.
CONCLUSÃO
Embora de ocorrência rara, os efeitos adversos são possíveis com o
uso da EMT pulso-único. É fundamental que os pesquisadores estejam familiarizados com as ocorrências mais comuns, de modo a
identificar e dar seguimento adequado a cada caso.
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LETTER TO THE EDITOR

Sleep and pain: a circadian multi-challenge rather than a simple
bidirectional pathway
Sono e dor: um multi-desafio circadiano, mais do que uma simples via bidirecional
DOI 10.5935/2595-0118.20190055

Dear Editor,
The relationship between sleep and pain was recently revisited by Whibley et al.1 who aimed to provide additional evidence on
the mutual interaction between those functional states of life. But something is missing, so we think.
Sleep and pain lay down in common structural and functional matrixes. However, neither anatomical pathways or neurochemical substrates may entirely explain the complex interaction which subsides the physiopathology and clinical features of comorbid sleep impairment with acute or chronic pain. Interestingly, while acute pain experience may develop a state of increased
arousal from which an individual becomes ready to run away from the real or potential physical injury, chronic pain often
involves a state of rest in which the individual tries to become protected from the harmful stimulus. In both cases, the behavior
seems to reflect a protective instinct which had probably contributed to make sleep/wake cycle and pain a succeeded evolutionary interactive trait. In the clinical scope, this relationship is highly important as it mutually affects sleep and pain-related
disturbances and impacts the prognosis of many disorders co-occurring with any of those conditions.
Both sleep and pain are functions of a well-orchestrated multi-oscillatory mechanism characterizing the Circadian Timing
System (CTS), with a central clock and several peripheral oscillators collectively known as peripheral clocks. These complex
and self-maintained machinery dictates an internal time for virtually all our physiology2. Therefore, it is reasonable to accept
an interdependent process between those vital functions, which in turn mutually feed in a circadian fashion favoring a multidimensional clinical outcome.
Although sleep-related circadian regulation is perfectly established, there is a lack of good quality studies on circadian mediation
of either pain and sleep-pain interaction, thus leading to a misinterpretation of the true directional dynamics. Insufficient or
inadequate sleep is known to contribute to increased pain intensity and a reduction of pain tolerance. CTS plays a fundamental
role in sleep propensity, which was early integrated and reappraised in an explanatory model for sleep regulation3. On the other
hand, pain either in idiopathic form or associated with a primary condition may negatively impact sleep in all its domains depending on the circadian moment4. Some important features of pain are indeed clock-dependent even if is not defined whether
those rhythms are derived from daily oscillations within the underlying causes driving the pain or from the rhythmic oscillatory
component of the neural processing of pain. Finally, chronotype is also a signature on pain-related oscillatory mechanisms
regardless of the social time5. Understanding the basics of such temporally guided processes may provide not only a deeper
knowledge of the interactive physiological mechanisms between sleep and pain but also an important background to clinical
decisions. Furthermore, the multidimensional features of circadian modulatory systems within the distinct mechanisms of pain
makes their interconnection a must in any kind of analytic approach of sleep-pain interaction turning the CTS a factor to include in a future review model based on mediation analysis.
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é uma plataforma virtual de acesso livre para registro de estudos experimentais e não experimentais realizados em seres humanos, em andamento ou finalizados, por pesquisadores brasileiros e estrangeiros, que
pode ser acessada no site http://www.ensaiosclinicos.gov.br. O número
de registro do estudo deve ser publicado ao final do resumo.
Uso de Abreviações:
O título, o resumo e abstract não devem conter abreviações. Quando expressões são extensas no texto, a partir da INTRODUÇÃO não precisam
ser repetidas. Após a sua primeira menção no texto, precedida da sigla
entre parêntesis, recomenda-se que suas iniciais maiúsculas as substituam.

NÓS SOMOS CIENTISTAS,
INOVADORES E EXPLORADORES.
Empresa alemã e
REFERÊNCIA NA ÁREA DE DOR
na europa desde 1946.
» Sede em Aachen - Alemanha
» Filiais em 30 países
» 20% das vendas são investidas
em Pesquisa e Desenvolvimento
Somos uma empresa farmacêutica
empreendedora, baseada em ciência
e especializada em:
» Dor
» Gota e inflamação
» E com portfólio em Saúde Feminina
na América Latina

Através da inovação e colaboração aberta,
estamos mapeando o panorama da dor,
impulsionando para explorar ainda mais as
necessidades não atendidas dos pacientes.

