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RESUMO 

Fernandes, DTRMF. Caracterização da dor e da plasticidade cortical em doentes 
com avulsão de plexo braquial [tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, 
Universidade de São Paulo; 2022 
 
INTRODUÇÃO: A dor pós-APB é incapacitante e desafiadora. A compreensão 
de como a dor se inicia e as características que a compõem são aspectos 
fundamentais para sucesso nos tratamentos clínicos e cirúrgicos. MÉTODOS: 
Nosso objetivo foi avaliar as características clínicas dos doentes com APB sem 
dor e com dor, também os subgrupos do grupo dor: dor mista e dor neuropática. 
Todos os doentes foram avaliados por questionários de dor, sensação fantasma, 
humor, qualidade de vida e incapacidade física. Avaliação da plasticidade 
cortical foi realizada através de excitabilidade cortical e área cortical do M1. 
RESULTADOS: Do total de 56 doentes estudados, a dor estava presente em 43 
doentes, sendo que 24 apresentavam dor mista (dor nociceptiva em outra região 
além da dor no membro desaferentado) e 19 com dor neuropática (dor somente 
no membro desaferentado). Cinquenta e oito porcento apresentavam lesão à 
direita e maior tendência a dor que pode ter relação com plasticidade cortical mal 
adaptativa. Os doentes referiam que o sofrimento com a dor é pior do que a 
plegia. Entre todos os doentes, 77% apresentaram dor do membro fantasma e 
75% sensação fantasma, com características distintas dos doentes com 
amputação. A intensidade da dor é maior da região distal para proximal do 
membro desaferentado e a dor cervical e na escapular têm intensidade maior 
que nas regiões do membro desaferentado. A interferência funcional da dor, no 
BPI, tem tendência a ser pior nos grupos dor mista que no dor neuropática (p = 
0,076). O escore geral do NPSI é maior no grupo com dor mista (p = 0,036) e a 
dimensão dor evocada que tem o maior impacto (p = 0,007). O DN4 foi maior no 
grupo dor mista (p = 0,008), mas tem sensibilidade prejudicada nos doentes com 
APB. McGill Breve não apresenta diferença entre os subgrupos. Os doentes com 
dor não apresentam catastrofização, mas apresentam ansiedade no HADS e 
maior incapacidade para trabalhos bimanuais e de força no Quickdash e o 
impacto na qualidade de vida, SF-12, é maior no aspecto físico (p < 0,001) que 
no psíquico. Identificamos diferenças na plasticidade cortical ao avaliar a 
excitabilidade cortical entre os lados ipsilateral x contralateral e trapézio x 
contralateral do grupo com dor, do grupo sem dor e dos subgrupos. A área do 
córtex motor ipsilateral e contralateral também tem diferença entre os grupos e 
subgrupos. CONCLUSÃO: Os doentes com dor pós-APB apresentam dor 
nociceptiva, neuropática que apresentam mesma intensidade de dor, mas 
impactam de forma diferente a vida dos doentes. As sensações fantasmas se 
apresentam de forma distinta e a ausência de motricidade pode ser um ponto 
que contribui para a plasticidade cortical mal adaptativa. 
 
Descritores: Plexo braquial/cirurgia; Dor neuropática; Dor nociceptiva; Membro 
fantasma; Plasticidade neuronal; Qualidade de vida; Pessoas com deficiência. 
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ABSTRACT 

Fernandes DTRM. Pain and cortical plasticity characterization in patients with 
brachial plexus avulsion [Dissertation]. São Paulo: "Faculdade de Medicina, 
Universidade de São Paulo"; 2022 
 
INTRODUCTION: Post-APB pain is disabling and challenging. Understanding its 
mechanisms and characteristics is key to achieve success in clinical and surgical 
treatments. METHODS: Our objective was to evaluate the clinical characteristics 
of patients with APB without pain and with pain, also the subgroups of the group 
with pain, mixed pain, and neuropathic pain. All patients were evaluated by 
questionnaires on pain, phantom sensation, mood, quality of life and physical 
disability. Evaluation of cortical plasticity was performed through cortical 
excitability and cortical area of M1. RESULTS: Of the 56 patients studied, pain 
was present in 43 patients, 24 of whom had mixed pain (nociceptive pain in a 
region other than pain in the disaffected limb) and 19 had neuropathic pain (pain 
only in the disaffected limb). Fifty eight percent have a lesion on the right and are 
more prone to pain, which may be related to maladaptive cortical plasticity. 
Patients with lesion on the left had more roots affected. Patients report that 
suffering with pain is worse than having a plegic limb. Among all patients, 77% 
have phantom limb pain and 75% phantom sensation, which have different 
characteristics from patients with amputation. Pain intensity is greater from distal 
to proximal and pain in the cervical and scapular regions have greater intensity 
than in the disaffected limb regions, with a possible contribution to cortical 
plasticity. The functional interference of pain in BPI tends to be worse in the mixed 
pain groups than in the neuropathic pain groups (p = 0.076). The overall NPSI 
score is higher in the mixed pain group (p = 0.036) and the evoked pain dimension 
has the greatest impact (p = 0.007). The DN4 was higher in the mixed pain group 
(p = 0.008), but it has impaired sensitivity in patients with APB. McGill Brief shows 
no difference between the subgroups. Patients with pain do not present 
catastrophizing, but they present anxiety in HADS and greater incapacity for 
bimanual and strength work in Quickdash and the impact on quality of life, SF-
12, is greater in the physical aspect (p < 0.001) than in the psychological one. 
We identified differences in cortical plasticity when assessing cortical excitability 
between the ipsilateral vs. contralateral and trapezius vs. contralateral sides of 
the pain group, the pain-free group, and the subgroups. The area of the ipsilateral 
and contralateral motor cortex also differs between groups and subgroups. 
CONCLUSION: Patients with post-APB pain present nociceptive, neuropathic 
pain that present the same pain intensity, but impact patients' lives differently. 
Phantom sensations present themselves differently and the absence of motor 
skills may be a point that contributes to maladaptive cortical plasticity.
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Descriptors: Brachial plexus/surgery; Neuropathic pain; Nociceptive pain; 
Phantom limb; Neuronal plasticity; Quality of life; Disabled persons. 



 1 

1. Introdução 

 Dor é uma experiência complexa, que pode variar significativamente em 

termos de sua intensidade, qualidade, duração e mecanismos fisiológicos ou 

fisiopatológicos subjacentes. Apesar de uma definição universal ter recebido 

inúmeras críticas ao longo da história (Lewis, 1942), o subcomitê de taxonomia 

da Associação Internacional para o Estudo da Dor (IASP, 1979 revisado em 

1994), sob a direção do Professor Harold Merskey, formulou o primeiro conceito 

de dor em 1978. A dor foi conceituada como “uma experiência sensitiva e 

emocional desagradável, associada a uma lesão tecidual real ou potencial, ou 

descrita em termos de tal lesão” (IASP, 1979; Bonica, 1979). Avanços no 

conhecimento dos aspectos clínicos e fisiopatológicos levaram a uma discussão 

sobre a necessidade de revisão desta definição (Williams e Craig, 2016; Davis 

et al., 2017; Wright e Aydede, 2017). Diante disso, a IASP convocou uma equipe 

de especialistas em 2018 que, após 2 anos de deliberação, formulou uma nova 

definição de dor. Assim, a dor pode ser conceituada como “uma experiência 

sensitiva e emocional desagradável associada ou semelhante àquela associada 

a dano real ou potencial ao tecido” (IASP, 1979 revisado em 1994; Raja et al., 

2020). Esta definição proposta pela IASP ainda leva em consideração as 

seguintes observações: 

● A dor é sempre uma experiência pessoal, influenciada em vários graus 

por fatores biológicos, psicológicos e sociais; 

● As pessoas aprendem o conceito de dor por meio de suas experiências; 

● O relato de dor deve ser respeitado sempre;  
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● Embora a dor geralmente tenha uma função adaptativa, ela pode ter 

efeitos adversos no bem-estar e função social e psicológica;  

● A descrição verbal é apenas um dos vários meios para expressar dor; a 

incapacidade de se comunicar não nega a possibilidade de um humano 

ou não humano senti-la; 

● Dor e nocicepção são fenômenos diferentes. A dor não pode ser inferida 

apenas da atividade da circuitaria neuronal sensitiva. 

Em relação a esta última observação, a dor aguda tem um papel biológico de 

alarme quando um estímulo físico, contendo energia suficiente para colocar em 

risco a integridade tecidual, estimula os circuitos neuronais que participam da 

nocicepção. A presença de lesão nestes circuitos traz, como consequência, 

redução ou perda de funções sensitivas, incluindo a dor. Em alguns casos, no 

entanto, a dor pode se desenvolver em decorrência desta lesão – uma condição 

denominada dor neuropática. Deste modo, a IASP define dor neuropática como 

aquela causada por lesão ou doença do sistema nervoso somatossensitivo 

(IASP, 1979 revisado em 1994). Um aspecto peculiar da dor neuropática é a 

combinação paradoxal de perda sensitiva e dor, com ou sem fenômeno de 

hipersensibilidade na área dolorosa. 

 A dor neuropática crônica é condição médica frequente e analisada sob 

vários enfoques devido ao seu caráter complexo, decorrente de suas 

peculiaridades fisiopatológicas, do sofrimento e incapacidades resultantes 

(Costigan et al., 2009).   A dor desencadeada pela avulsão das raízes do plexo 

braquial (APB) é um tipo de dor neuropática intrigante e frequentemente 

refratária, presente na maioria das vítimas de acidentes motociclísticos (Zhou et 

al., 2016; Teixeira et al., 2015). A IASP caracteriza a dor associada à APB como 
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“Dor em queimação ou esmagamento com paroxismos " (IASP, 1986). Esta 

caracterização é inespecífica, pois diversas etiologias trazem dor neuropática 

com esta qualidade, refletindo assim a necessidade de ampliar o conhecimento 

dos aspectos clínicos e fisiopatológicos deste tipo de dor. 

 O tratamento da dor em doentes com APB é um grande desafio, uma vez 

que as opções farmacológicas e fisioterápicas proporcionam grau baixo e 

variado de eficácia (Davis et al., 1947; Bruxelle et al., 1988; Finnerup et al., 2010; 

Teixeira, 2005; Teixeira et al., 2015; Oliveira et al., 2020). Deste modo, o estudo 

clínico detalhado, assim como os potenciais métodos de tratamento 

neurocirúrgico estão justificados neste contexto. Dentre as intervenções 

cirúrgicas, destaca-se a lesão do trato de Lissauer e do corno posterior da 

medula espinal (Teixeira, 1999). Este procedimento cirúrgico foi baseado em 

estudos anatômicos da zona de entrada da medula espinal, revelando a 

existência de uma segregação espacial de fibras aferentes de acordo com o seu 

diâmetro, destino e função nesta topografia (Sindou, 1972; Sindou et al., 1974). 

Sob o prisma técnico, este procedimento é realizado mais comumente através 

do uso de bisturi bipolar (Sindou et al., 1975) ou da técnica de radiofrequência 

(Nashold et al., 1976). Apesar deste procedimento trazer maior benefício aos 

doentes com dor paroxística (84,6% em um período médio de 60 meses), alguns 

doentes com dor contínua também se beneficiam deste tratamento (73,1% no 

mesmo período), sendo ainda um desafio inferir quem seriam os melhores 

candidatos (Aichaoui et al., 2011). 

A APB causa incapacidades graves, além de disfunções e 

comprometimento da integridade social. Além dos déficits motores e sensitivos, 

geralmente graves e de difícil recuperação, a dor associada à APB gera 
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sofrimento intenso em muitos doentes (Teixeira et al., 2005). Admite-se que 

parte da dor associada à APB seja neuropática, pois envolve lesão nervosa 

periférica com evidências de componentes centrais (Teixeira, 2015; Mohanty et 

al., 2016). Devido à escassez de dados nacionais em relação à ocorrência da 

dor associada à APB, pesquisas adicionais são necessárias para esclarecer sua 

ocorrência e possibilitar a adoção de melhores medidas terapêuticas. Estas 

questões justificam a realização do presente estudo que pretende avaliar o perfil 

clínico-demográfico dos doentes com APB e caracterizar sua dor. Antes de se 

detalhar os objetivos, far-se-á uma revisão de alguns aspectos históricos 

relevantes deste tema. 
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2. Revisão de Literatura 

2.1. Histórico 

A avulsão traumática das raízes do plexo braquial (APB) foi descrita no 

século XVIII (Teixeira, 2005). De acordo com Taylor (1962), os primeiros casos 

de APB não obstétricas foram relatados por Flaubert em 1827 e os de paralisia 

do plexo braquial (PB), por Duchenne em 1872. Em 1874, Erb descreveu os 

resultados da avaliação do plexo braquial com testes elétricos e concluiu que a 

ruptura das raízes cervicais (C) C5 e C6 (ponto de Erb) era apresentação comum 

de lesão do plexo braquial (LPB) (Holtzer et al. 2002). Em 1885, Déjerine-

Klumpke demonstrou a possibilidade da ocorrência de LPB incluindo todas as 

raízes cervicais e que o sinal de Claude-Bernard-Horner indicaria traumatismo 

da primeira raiz torácica e ou de suas fibras simpáticas (Dejerine-Klumpke, 

1908). Em 1911, Frazier e Skillern observaram APB durante laminectomia 

destinada ao tratamento de dor e em 1912, Boyer descreveu a APB em um 

doente que havia sofrido lesão traumática da medula espinal (Teixeira, 2005). 

A demonstração de que a lesão nervosa em doentes com APB é intradural 

foi exposta por Jefferson (1930) e confirmada posteriormente por Murphey et al 

(1947). Estes últimos descreveram os achados radiológicos patognomônicos no 

exame de perimielografia (PMG), confirmados por outros autores (White e 

Hanelin, 1954; Bonney, 1959). 
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2.2. Epidemiologia 

 A frequência de APB é muito variada entre os trabalhos. A primeira 

revisão feita por Stevens (1934) concluiu que a APB era rara em doentes adultos 

portadores de LPB, uma vez que observou avulsão em apenas 4 dos 135 

doentes. Estudos posteriores mostraram frequências maiores, porém variáveis 

(Quadro 1). É interessante observar que os estudos iniciais foram realizados em 

países desenvolvidos e, com o passar do tempo, os países emergentes se 

mostraram mais interessados no assunto. No século 21, Brasil, Índia e China 

lideram os estudos em APB (Quadro 1). 

 Admite-se que o crescente envolvimento dos indivíduos em esportes 

radicais e em acidentes de trânsito determinou o aumento do número de vítimas 

de LPB. Além disso, traumatismos mais complexos e dificuldade de acesso aos 

profissionais adequados para o tratamento precoce trouxeram maior dificuldade 

de avaliação de ocorrência de APB (Sakellariou et al., 2014).   
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Quadro 1 - Relação de estudos sobre a frequência de APB em doentes 
com LPB. 

Estudos 
Epidemiológicos  

Ano País/cidade Casos de APB em  
estudos de LPB 

Stevens  1934 EUA - Boston   4 (3%) de 135 

Davis  1947  EUA - Chicago   2 (11%) de 17 

Tracy e Brannon   1958  EUA - San Antonio   9 (69%) de 13 

Bonney   1959 Inglaterra - Londres   13 (45%) de 29 

Taylor  1962 EUA - Los Angeles   3 (50%) de 6 

Yeoman e Seddon    1963 Inglaterra - Londres   86 (48%) de 180 

Zorub  1974    21 (30%) de 70 

Ishijima 1988 Japão   19 (54%) de 35 

Thomas e Sheehy 1988 Inglaterra - Londres   19 (100%) 

Birch  1996 Inglaterra - Londres   148 (12%) de 1162 

Htut 2006 Inglaterra - Londres   76 (100%) 

Flores  2006 Brasil - Brasília   16 (76%) de 35 

Ciaramitaro  2010 Brasil - São Paulo   2 (10%) de 76 

Bertelli  2011 Brasil – Florianópolis   64 (42%) de 150 

Jain  2012 Índia – Tamil Nadu   270 (89%) de 304 

De Moraes  2015 Brasil - Goiânia   10 (21%) de 48 

Zhou 2016 Shanghai - China   30 (100%) 

Bertelli  2017 Brasil - Florianópolis   257 (45%) de 512 

Patroclo  2018 Brasil - Rio de janeiro   50 (44%) de 114 

Clifton 2018 EUA – Mayo Clinic  74 (16%) de 454 

  



 

 

8 

2.3. Classificação 

 Classifica-se a LPB em três tipos de acordo com o local de lesão: pré-

ganglionar, pós-ganglionar ou a combinação de ambas. As lesões pré-

ganglionares caracterizam a APB e indicam que as raízes se encontram rotas 

em sua junção com a medula espinal. As lesões pós-ganglionares incluem 

rupturas ou descontinuidade do tecido nervoso distal ao gânglio da raiz dorsal 

(GRD), mantendo-se a conexão com o sistema nervoso central (SNC) (Park et 

al., 2017) (Figura 1).  

 

 

 

 

Figura 1 - (A) Os nervos espinais são formados a partir de contribuições das raízes 
dorsais (sensitivas) e ventrais (predominantemente motoras) que emergem da 
medula espinal. Elas se unem antes de emergir do forame vertebral. Quando uma 
lesão envolve rupturas das raízes entre a medula espinal e o GRD, ela é classificada 
como pré-ganglionar. Este tipo de lesão também é conhecido como avulsão (B). 
Quando o nervo é lesionado ou descontinuado distalmente ao GRD, ela é classificada 
como pós-ganglionar (C e D).  
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 As lesões traumáticas podem ocorrer distalmente às raízes e afetar os 

nervos espinais. Sob o ponto de vista anatômico, os nervos espinais são 

compostos pelas fibras nervosas periféricas, as quais podem ser mielinizadas ou 

não mielinizadas. As fibras nervosas mielinizadas são envolvidas pelas células 

de Schwann e recobertas por uma lâmina delicada de tecido conectivo 

denominada endoneuro. Grupamentos de fibras nervosas compõem os 

fascículos, os quais são envolvidos por uma lâmina de colágeno que constitui o 

perineuro. Grupos de fascículos são envolvidos por tecido conjuntivo frouxo, 

denominado de epineuro. Todas essas estruturas ou parte delas podem ser 

lesionadas durante o traumatismo (Addar e Al-Sayed, 2014) (Figura 2). 

 

Figura 2 - Nervo periférico e seus constituintes anatômicos. As fibras nervosas 
podem ser mielinizadas ou não. A fibra ou axônio mielinizado é envolvido pela 
célula de Schwann e envolvido pelo endoneuro, como mostrado em detalhe. 
Grupos de axônios compõem o fascículo, o qual se encontra envolvido pelo 
perineuro. Diversos fascículos compõem o nervo periférico, envolvido 
pelo   epineuro (Abbar e Al-Sayed, 2014). 
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Baseado nesta organização anatômica, Seddon classificou as lesões 

nervosas em 3 tipos:  neuropraxia, axoniotmese e neurotmese. A neuropraxia 

define uma disfunção nervosa sem lesão macroscópica do nervo; a transmissão 

dos impulsos nervosos é interrompida no local da lesão, mas recupera-se após 

horas a meses, dependendo da área e da gravidade da lesão. Na neuropraxia, 

os métodos de avaliação neurofisiológica - como a eletroneuromiografia (ENMG) 

- revelam falta de condutibilidade no ponto da lesão, enquanto a condutibilidade 

distal à lesão é normal. O sinal de Tinel é negativo ao exame físico. Na 

axoniotmese, a continuidade de fibras nervosas - com o endoneuro respectivo - 

é interrompida, mas o perineuro e o epineuro mantêm-se preservados. A 

neurotmese, por sua vez, se caracteriza por ruptura completa do axônio; a 

recuperação espontânea não ocorre após a neurotmese, podendo haver a 

geração de neuroma se um reparo cirúrgico não for adotado.  

Sunderland ampliou a classificação de Seddon em 5 categorias após 

observar que, após axoniotmese, alguns doentes se recuperaram, enquanto 

outros não. Na classificação descrita por Sunderland, a axoniotmese é graduada 

em 3 níveis. Essa classificação descreve melhor a condição do endoneuro. Se 

ele estiver intacto, há potencial de regeneração (Quadro 2) (Moran, 2005; 

Sakellariou, 2014). 
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Quadro 2 - Classificação das lesões nervosas periféricas de acordo com 
Sunderland e Seddon. 

Classificação 
Sunderland 

Classificação 
Seddon 

Histopatologia 

1 Neuropraxia 
Desorganização funcional, mas não 
anatômica 

2 Axoniotmese Endoneuro e perineuro intactos 

3 Axoniotmese Perineuro intacto 

4 Axoniotmese Epineuro intacto 

5 Neurotmese Ruptura de todas as lâminas 

 

2.4. Anatomia patológica 

Os estudos anatomopatológicos das lesões traumáticas de plexos 

nervosos são escassos. Em 1922, Adson descreveu a avulsão das raízes 

anterior e posterior no local de sua penetração na medula espinal e a ruptura 

intrarraquidiana da raiz sensitiva. Diante de uma tensão mecânica, as raízes 

espinais são mais propensas à ruptura estrutural que os nervos periféricos. Isto 

é justificado por vários aspectos anatômicos (Sunderland, 1974). Como ilustrado 

na figura 1, as raízes dorsais e ventrais dão origem aos nervos espinais ao nível 

da porção lateral do forame intervertebral. Em seus trajetos, desde a junção com 

a medula espinal até a saída do forame, as raízes se movimentam livremente, 

envoltas, de modo independente, por uma bainha composta de dura-máter e 

aracnoide. Na altura da porção lateral do forame intervertebral – local de fusão 

das raízes e origem do nervo espinal – estas bainhas se fundem e se afunilam, 

reduzindo a mobilidade do nervo diante de uma tração lateral do plexo braquial. 

Este aumento de mobilidade da raiz em relação ao nervo a torna mais propensa 

a rupturas decorrentes de estiramento mecânico. Outro aspecto anatômico que 



 

 

12 

explica a maior susceptibilidade das raízes à ruptura é o fato de não 

apresentarem epineuro e endoneuro, ao contrário dos nervos espinais que são 

dotados destes elementos de proteção.  O ponto de penetração das raízes na 

medula é o local de maior fragilidade estrutural, sendo a sede mais frequente de 

ruptura decorrente de estiramentos. Comparadas às raízes lombares, as raízes 

cervicais são menos complacentes ao estiramento mecânico devido ao seu 

menor comprimento e à sua angulação – próxima a 90 graus – de sua penetração 

na medula. Como exposto anteriormente, as avulsões, com consequente 

neurotmese, são o resultado da transecção da raiz nervosa no seu ponto de 

entrada na medula espinal (Benjamin, 2005).  

 Um dado anatômico final a ser considerado é a presença de um 

espessamento fibroso envolvendo os nervos espinais de C4 a C7 às estruturas 

músculo-tendíneas adjacentes, em especial aos ligamentos em torno dos 

processos transversos. Este aparato abraça os nervos espinais em questão, 

conferindo maior resistência aos estiramentos. Tal proteção não ocorre nos 

nervos espinais C8 e T1, explicando a maior incidência de avulsão nas duas 

últimas raízes do plexo braquial (Shin e Spinner, 2005). 

 Em relação ao prognóstico da lesão nervosa, deve-se avaliar não 

somente as estruturas anatômicas lesadas, mas também o local onde ocorreu a 

lesão.  Se a lesão for distal ao forame intervertebral, o prognóstico é mais 

favorável que aquele que ocorre em situação intradural. Também existe 

considerável tendência para avulsão das raízes posteriores em relação às 

anteriores em casos de tração lateral do plexo. Finalmente, o local e a extensão 

da lesão variam entre os nervos individualmente. (Bonney, 1959). 
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2.5. Fisiopatologia da dor associada à APB 

 Muitos dos aspectos relacionados aos mecanismos da dor em doentes 

com APB ainda são desconhecidos. 

As lesões localizadas no ponto de entrada da raiz na medula espinal 

ocasionam alterações estruturais e funcionais nos circuitos nociceptivos e de 

modulação da dor. Essas alterações podem resultar em sensibilização central e 

alterações da inibição descendente dos neurônios medulares nociceptivos 

específicos localizados nas lâminas I e II de Rexed presentes no corno posterior 

da substância cinzenta da medula espinal (CPME). Como consequência, estas 

alterações podem levar à instalação e manutenção da dor neuropática (Nashold, 

1988, 2015 e Parry, 1980). Neste contexto, estudos experimentais em animais 

demonstraram modificações anatômicas, eletrofisiológicas e neuroquímicas nos 

neurônios nociceptivos presentes no CPME e menor atividade das unidades 

supressoras de dor (Guenot et al., 2002). Outros estudos em animais também 

mostraram diferenças na função neuronal após rizotomia e avulsão. Deste modo, 

observou-se disparos ectópicos irregulares em neurônios da lâmina V do CPME 

em gatos após rizotomia, que se iniciavam dentro de horas, persistindo após 

vários meses. A avulsão, em contrapartida, produziu disparos contínuos de alta 

frequência na lâmina V, iniciando-se várias semanas após a lesão (Ovelmen-

Levitt et al., 1984 e 1988; Berman et al., 1996). Assim, é provável que uma 

parcela da dor associada à APB tenha componentes nos neurônios 

desaferentados e hiperativos do CPME, os quais passam a apresentar 

descargas espontâneas (Loeser, Ward e White., 1968). Estes doentes devem 

responder à lesão de trato de Lissauer e do CPME. Existem, contudo, aqueles 



 

 

14 

que não respondem a esta terapia, indicando que este mecanismo de 

hiperexcitabilidade medular não seja predominante em todos os doentes. 

 As áreas dolorosas mais relatadas pelos doentes são mão, punho e 

cotovelo (Bonney, 1959). A dor é comumente descrita como queimação ou 

choque lancinante, podendo ser gerada por disfunções localizadas entre o ponto 

de entrada da raiz na medula espinal até a profundidade de 2mm no CPME, 

incluindo a lâmina I e o componente externo da lâmina II (Sindou, 1974; Guenot 

e al., 2003). Disparos de atividade elétrica ectópica foram encontradas nas raízes 

nervosas avulsionadas antes da eletrocoagulação de neurônios do CPME, tendo 

diminuído após o procedimento neurocirúrgico (Edgar et al., 1993; Berman et al., 

1996). 

 Além das disfunções neuronais, Wang et al. mostraram ativação da 

micróglia e de astrócitos no CPME de ratos, associadas ao início da dor 

neuropática e iniciadas 3 semanas após a lesão nervosa (Wang et al., 2015).  

Paszcuk et al (2011) demonstraram o papel importante da micróglia e do 

astrócito, os quais expressam citocinas pró-inflamatórias, quimiocinas e outros 

neuropeptídeos/neurotransmissores que facilitam a sinalização da dor, como o 

PRGC (peptídeo relacionado ao gene da Calcitonina), a Substância P e o 

Glutamato.  Em estudo recente, Zhong et al. (2021) demonstraram que a 

expressão de citocinas, na fase aguda e subaguda da APB, causou uma perda 

ipsilateral progressiva de motoneurônios espinais, reduziu as aferências aos 

motoneurônios, aumentou a proteína glial fibrilar ácida (GFAP), a molécula-1 

adaptadora de ligação ao cálcio ionizada (IBA-1) e a expressão de F4/80. Todos 

estes achados contribuíram para a morte neuronal ipsilateral à lesão, sem 

repercussão nos segmentos espinais contralaterais. No geral, esses achados 
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sugerem que as citocinas inflamatórias associadas à ativação das células gliais 

pós-lesão das raízes nervosas podem contribuir para a fisiopatologia da morte 

neuronal causada pela lesão das raízes nervosas. Ademais, Kobayashi e col. 

mostraram uma correlação direta entre redução do comportamento ligado a dor 

neuropática pós-APB e diminuição das células da glia em ratos que receberam 

anticorpo anti-p75NTR (anti-receptor neurotrófico). Este estudo reforçou a 

provável relação das células da glia com a dor neuropática nos doentes com APB 

(Kobayashi et al., 2015). Finalmente, Meng et al. (2020) mostraram que os níveis 

de EZH2 (potenciador do homólogo de zeste 2) estimularam a secreção de 

citocinas pró-inflamatórias (IL-1β, TNF-α e IL-6), sendo, deste modo, 

suprarreguladores da neuro inflamação e da dor neuropática induzida pela ABP 

in vivo e in vitro. 

 Estudos mais recentes buscaram analisar a dor associada à APB à luz do 

conceito de neuroplasticidade. Proposto por William James em 1890 (Berlucchiv 

et al., 2009), este conceito se refere à capacidade de modificação funcional do 

sistema nervoso, ocorrendo não somente durante o seu desenvolvimento, mas 

também em resposta à lesão, à doença ou à terapia (Kaas, 1983; Cramer et al., 

2011). A plasticidade é adaptativa quando associada ao ganho funcional (Cohen 

et al., 1997), ou mal adaptativa quando associada à perda funcional ou a 

fenômenos como a dor (Nudo, 2006). A neuroplasticidade na vida adulta pode 

se manifestar paralelamente (com frequência, simultaneamente) de três 

maneiras distintas (Quadro 2): (i) morfológica, ou seja, mediante alterações 

estruturais nos axônios, nos dendritos e nas sinapses, detectadas principalmente 

por meio de técnicas de microscopia; (ii) Funcional, isto é, mediante alterações 

na fisiologia neuronal, detectadas experimentalmente por meio de técnicas 
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eletrofisiológicas; (iii) comportamental, mediante alterações relacionadas com os 

fenômenos de aprendizagem e memória. Segundo a intensidade, a plasticidade 

pode ser considerada forte, quando as mudanças permanecem por longo prazo 

ou fraca, quando são efêmeras (Lent, 2013). Sob o âmbito terapêutico, a 

plasticidade mal adaptativa que identificamos nos doentes com dor associada à 

APB e dor fantasma pode ser trabalhada com métodos que envolvem a 

neuroplasticidade do tipo funcional. A força das sinapses é determinada por 

potencialização de longa duração (LTP) e depressão de longa duração (LTD), 

que determinam se a conexão sináptica será duradoura ou não para a habilidade 

aprendida (Lent, 2013).  

 Apesar de ser tema de estudo frequente em doentes com lesão 

neurológica, a neuroplasticidade em doentes com APB foi pouco estudada e 

requer investigações adicionais (Mohanty, 2016; Shanina et al., 2019). Neste 

âmbito, alguns estudos mostraram modificações nas redes neurais após lesões 

graves do plexo braquial (Simon et al., 2016). Estudos de Ressonância 

Magnética funcional (RMf) em repouso, demontraram reorganização cortical ipsi 

e contralateral à APB em doentes com perda de função do membro. Estas 

mudanças incluíram não somente as áreas corticais motora e pré-motora, mas 

também áreas associadas a tarefas motoras integradas (precuneus direito) e 

aspectos espaciais do controle motor (córtex parietal posterior e polo parietal 

superior). O nível de reorganização cortical também parece ser maior em lesões 

que afetam os membros dominantes, além de ocorrerem nos níveis subcortical 

e medular (Simon et al., 2016). Neste cenário, um estudo com RMf mostrou 

reorganização funcional cortical mais extensa em doentes com LPB à direita 

comparado a lesões à esquerda. As avaliações, contudo, foram realizadas 1 e 5 
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meses após a lesão, sem um teste formal de dominância hemisférica. Sendo 

assim, os achados podem ser considerados válidos apenas para fases iniciais 

da reorganização cortical (Feng et al., 2015). Não obstante sua importância, 

estes achados de neuroimagem funcional apresentam correlatos clínicos ainda 

incertos. Estudo recente, contudo, mostrou uma provável implicação da região 

anterior do giro do cíngulo com a analgesia pós-tratamento neurocirúrgico, na 

medida em que mostrou mudança da atividade neuronal entre redução do sinal 

“blood-oxygen level-dependent – BOLD” nesta região e analgesia após lesão do 

trato de Lissauer e do CPME (Baruah et al., 2021).  

No âmbito motor, foi demonstrado por estudo de RMf em repouso que a 

conectividade funcional inter-hemisférica entre as áreas motoras primárias (M1) 

aumentou em doentes com APB após a transferência do nervo C7 contralateral, 

sugerindo reorganização funcional do córtex cerebral (Yu, 2017). De modo 

análogo, observou-se aumento de conectividade funcional entre rede 

somatossensitiva (envolvendo o córtex motor suplementar esquerdo) e a rede 

de saliência (envolvendo o giro frontal médio e córtex cingulado anterior) apenas 

nos doentes que apresentaram melhora da força muscular após a cirurgia de 

reparo do plexo braquial (Bhat et al, 2017). Além disso, maior grau de 

reorganização cortical motora foi observado após reabilitação precoce do 

membro afetado após transferência contralateral de C7 (Sun et al., 2014). 

Restam ainda questões acerca da relação entre o padrão de reorganização 

cortical observado por estas técnicas e a recuperação funcional 

somatossensitiva nestes doentes. 

 Estudos em ratos utilizando tomografia por emissão de pósitrons (PET) 

indicaram que a predição por análise de padrões multivariados (MVPA) com 
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base nas varreduras PET do cérebro poderiam prever o aparecimento da dor, 

além das regiões corticais provavelmente envolvidas (Hou et al., 2022). De 

acordo com estudos utilizando esta metodologia, o aumento do metabolismo no 

hipocampo anterodorsal e tálamo dorsolateral, associado à redução do 

metabolismo no córtex somatossensitivo contralateral e giro do cíngulo ipsilateral 

à APB sugerem um padrão metabólico potencialmente capaz de prever a dor 

neuropática associada à APB (Shen et al., 2019). Ademais, estudos de PET 

mostraram aumento da conectividade metabólica envolvendo o putâmen e o 

caudado bilateral com o córtex pré-frontal medial e regiões somatossensitivas e 

límbicas nos animais que desenvolveram dor (Huo et al., 2021). 

 

Quadro 3 - A plasticidade cortical em adultos pode se manifestar de três formas: 
(i) morfológica, mediante alterações nos axônios, nos dendritos e nas sinapses, 
detectáveis por meio de técnicas de microscopia; (ii) funcional, mediante 
alterações na fisiologia sináptica, detectáveis por meio de técnicas 
eletrofisiológicas (ex: dor pós APB); (ii) comportamental, mediante alterações 
relacionados com os fenômenos de aprendizagem e memória. 

Segundo à 
Idade 

Segundo a 
manifestação 

Segundo o 
alvo 

Segundo o 
fenômeno 
observado 

Segundo a 
intensidade 

Plasticidade 
adulta 

Morfológica Axônica Regeneração de 
fibras lesadas 

apenas no SNP 

Forte 

Brotamento de 
fibras íntegras 

Fraco 

Dendrítica ? ? 

Sináptica Formação de 
novas sinapses 

? 

Funcional Sináptica Habituação, 
sensibilização, 

LTP, LTD e outras 

Forte 

Comportamental - Aprendizagem, 
memória 

Forte 
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 Toda esta plasticidade mal adaptativa anteriormente descrita, parece ter 

a desaferentação como um gatilho importante para sua instalação. Isto parece 

ocorrer não só na dor associada à APB, mas também na dor fantasma (Flor et 

al., 1995). Parte dos conhecimentos sobre a plasticidade cortical foram 

conduzidos primeiramente em estudos com doentes amputados, nos quais se 

observou que a área cortical original da mão era invadida pela área cortical da 

face (Flor et al., 1995; Simon, 2016; Socolovsky, 2017). Além disso, Navarro et 

al. (2007) sugerem haver uma correlação entre a intensidade da dor do membro 

fantasma e o grau de reorganização cortical. Nestes casos, a perda rápida das 

sinapses excitatórias - resultado da inibição pelo ácido gama-aminobutírico 

(GABA) - resulta na reorganização dos mapas corticais na fase inicial, seguida 

de brotamento axonal, sinaptogênese, potenciação de longa duração e 

depressão de longa duração na fase posterior (Mohanty, 2016). Diminuição da 

atividade GABA também pode ocorrer, sugerindo que os mecanismos de 

plasticidade cortical possam envolver redução da inibição intracortical (Garraghty 

et al., 1991; Brasil-Neto et al.,1993; MuñetónGómez et al., 2004; Anastakis et al., 

2008; Kemp e al., 2010; Sun et al.,2014; Simon et al., 2016). 

Além da participação da desaferentação, diversos estudos analisaram a 

plasticidade cortical que ocorre após a transferência nervosa cervical visando a 

recuperação motora. A transferência contralateral do nervo C7, a transferência 

do nervo frênico e dos nervos intercostais, oferecem uma oportunidade para 

estudar a relação entre a lesão do plexo braquial e a reorganização cortical 

somatossensitiva (Florence et al., 1996). Dentre os estudos de RMf, foram 

demonstradas modificações no córtex motor primário após transferência 
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contralateral do nervo C7 (Feng et al., 2005). A reorganização cortical foi também 

demonstrada após transferências dos nervos intercostais para o nervo 

musculocutâneo, onde a área de representação cortical dos músculos 

intercostais se moveu para a área do braço. Este processo pode ter origem de 

interneurônios secundários latentes capazes de conectar estas diferentes áreas 

corticais, demonstrando uma ação sinérgica entre os músculos bíceps e 

intercostais (Iwase et al., 2001; Mohanty, 2016). Mecanismo distinto parece 

ocorrer após transferência do nervo frênico para o musculocutâneo. Neste 

cenário, o nervo frênico passa a apresentar duas funções independentes (i.e., 

respiração e flexão do bíceps). Dados de RMf corroboram este achado, 

sugerindo que a plasticidade das regiões corticais motoras do diafragma - que 

ocorre após este tipo de transferência - permitiria a contração dos músculos 

diafragma e bíceps de modo independente. Estes achados são corroborados 

pelo fato de não terem sido observados alterações na respiração durante os 

movimentos do braço ou vice-versa, conforme documentado em eletromiografia, 

radiografia de tórax e imagens de vídeo. Este tipo de plasticidade provavelmente 

envolve conexões medulares, até então desconhecidas, entre os motoneurônios 

alfa que suprem o bíceps e o diafragma. Outra possibilidade é que a área cortical 

que, originalmente, representaria apenas o diafragma, passe também a 

representar o bíceps após a transferência nervosa. Esta hipótese é pertinente, 

pois as mesmas áreas corticais diafragmáticas foram ativadas durante a flexão 

do braço lesionado, questionando de certo modo a teoria de organização 

somatotópica proposta por Penfield (Beisteiner et al., 2011). Este trabalho 

identificou a presença de um tipo de plasticidade previamente desconhecido, 

onde o mesmo grupo de neurônios corticais motores, inicialmente representando 
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apenas o diafragma, passa também a representar o músculo bíceps. Esse 

achado é particularmente importante porque o bíceps e o diafragma não são 

músculos sinérgicos (Beisteiner et al., 2011). 

 O sucesso da transferência nervosa e da plasticidade cortical associada 

dependem de diversos fatores. Dentre eles, a distância entre as áreas corticais 

dos neurônios doadores e receptores, a presença versus ausência de conexões 

interneuronais preexistentes, a restauração de movimento grosso versus fino, a 

reabilitação, o tipo de traumatismo cerebral e a idade (Socolovsky, 2017). 

Apesar de maior compreensão dos mecanismos de plasticidade cortical 

que se seguem às transferências nervosas em ABP, poucos estudos analisaram 

a sua relação com a dor neuropática que se desenvolve em alguns destes 

doentes. Dentre eles, Dimou et al, (2013) estudaram um doente portador de 

amputação da escápula e do membro superior direito e APB com plegia em 

membro superior do lado esquerdo (contralateral). Os autores realizaram 

múltiplas transferências nervosas do lado amputado para o membro superior 

plégico, obtendo recuperação da flexão do cotovelo e pobre recuperação motora 

da mão. Curiosamente, o reparo cirúrgico também melhorou a dor fantasma no 

membro amputado. A RMf demonstrou significativa ativação cortical contralateral 

a amputação durante a flexão do cotovelo do membro plégico recuperado, além 

do aumento da ativação do córtex somatossensitivo da mão amputada. O autor 

ainda testemunhou o aparecimento de dor forte na mão plégica de um doente 

que foi submetido a cirurgia reparadora do plexo braquial, a qual respondeu ao 

uso de estimulação magnética transcraniana. Estes dados testemunham que a 

plasticidade que ocorre após as cirurgias de reconstrução do plexo braquial com 

foco motor pode trazer alívio ou desencadear dor no membro afetado. 
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Algumas pesquisas mostraram que o reparo do nervo periférico e o alívio 

da dor podem ser mais eficazes após intervenção precoce, visando prevenir o 

aparecimento de reorganização funcional cortical mal adaptativa (Lundborg et 

al., 2007). Além da abordagem cirúrgica, foi demonstrado que o uso precoce de 

prótese mioelétrica em doentes com amputação unilateral poderia evitar o 

encolhimento das áreas corticais sensitivo-motoras representativas da mão e do 

braço, bem como expansão adicional de áreas adjacentes. Este achado se 

correlacionou positivamente com a prevenção da dor do membro fantasma 

(Loetze et al., 1999). Nesta mesma linha, Qiu et al. (2013) mostraram que a 

expansão funcional das áreas corticais vizinhas à mão e ao braço costuma 

ocorrer em torno de 4 meses após APB grave. Isto sugere que a reabilitação 

deve começar dentro dos 4 meses seguintes à lesão, apesar destes mesmos 

autores terem demonstrado posteriormente ausência de correlação significativa 

entre dor e grau de reorganização cortical (Qiu et al., 2014).  

 A ausência de síndromes dolorosas crônicas em bebes com paralisia 

braquial obstétrica (PBO) tem sido analisada para entender a relação entre a 

lesão e a dor. Anand et al, (2002) avaliaram 24 doentes com PBO e não 

encontraram relato de dor neuropática. Houve excelente recuperação da função 

sensitiva em 16 dos 20 doentes submetidos à cirurgia para reconstrução nervosa 

de APB. Os autores atribuíram essas diferenças à plasticidade cortical e à 

maturação tardia dos nervos periféricos em crianças em comparação aos adultos 

(Anand e Birch, 2002). 

 Sumitani et al. (2010) mencionam a hipótese de dissociação sensitivo-

motora. Conforme estes autores, a representação cortical motora do membro 

ausente ou desaferentado aparentemente desaparece, enquanto a 
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representação sensitiva permanece. Esta dissociação poderia induzir a dor 

neuropática, ao passo que a reconciliação da integração somatossensitivo, 

obtida com abordagens de neurorreabilitação e estratégias de neuromodulação 

artificial, aliviaria a dor (Sumitani et al., 2010). Makin et al. (2013a) sugerem não 

ser a perda da sensibilidade que leva ao desenvolvimento da dor fantasma em 

amputados pois os doentes estudados tinham a experiência de dor persistente 

associada à estrutura cortical e organização funcional preservadas na antiga 

área da mão, mas propõem que a plasticidade cortical associada à dor fantasma 

é impulsionada por uma experiência sensitiva subjetiva poderosa e duradoura, 

como desencadeada por entradas nociceptivas ou de modulação descendente. 

 Os estudos recentes com PET/ CT, revelaram um padrão específico de 

alterações metabólicas cerebrais após APB. A conectividade metabólica 

baseada em regiões de interesse (ROIs) das redes sensitivo-motoras indicou 

amplo envolvimento dos hemisférios bilaterais no desenvolvimento e 

persistência da dor, incluindo córtex motor, córtex somatossensitivo, tálamo 

dorsolateral, putâmen e caudado. A interconectividade entre o córtex 

somatossensitivo, o putâmen e o caudado bilateral, o córtex pré-frontal medial 

esquerdo e o córtex entorrinal direito estavam alteradas. Essas regiões 

geralmente estavam envolvidas nas atividades de controle motor, 

comportamento emocional e formação da memória. A dor neuropática é 

considerada a indutora dos déficits sensório-motores e compensações 

cognitivas e emocionais (Garcia-Larrea el al., 2013; Huo et al., 2019; Shen et al., 

2021; Hou et al., 2022).  
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2.6 Dor nos doentes com avulsão do plexo braquial  

 De acordo com vários estudos, 70% em média dos doentes com lesão 

completa do plexo braquial se queixam de algum tipo de dor (Bonnard e Barakas, 

1985; Bruxelle, 1988; Bertelli et al, 2011; Zhou et al, 2016). Sua intensidade 

parece ser maior nos doentes com maior número de raízes avulsionadas (Htut, 

2006). Além disso, a dor geralmente está ausente quando a avulsão acomete as 

raízes de C8 e T1 (Bertelli et al., 2011). 

A dor associada à APB tem, frequentemente, componente neuropático e 

neuroplástico (Simon et al., 2015). Como definido anteriormente, a dor 

neuropática está associada a sintomas negativos, como perda de sensibilidade 

ao toque (hipoestesia mecânica), diminuição da dor ao estímulo doloroso 

(hipoalgesia) e perda de sensibilidade térmica (hipoestesia térmica). Como 

sintomas positivos, identificam-se hiperalgesia, paroxismos e alodínea, que 

decorrem de disparos neuronais espontâneos, aumento dos campos receptivos 

e outros mecanismos neuronais de sensibilização somatossensitiva (Teixeira et 

al., 2015). A dor neuropática pode ocorrer de duas formas clínicas distintas: (i) 

dor contínua que pode variar entre sensações de formigamento, queimação, 

esmagamento, arrancamento, latejamento e repuxando; (ii) dor em paroxismos, 

assemelhando-se a disparos elétricos fortes e lancinantes com duração de 

alguns segundos a minutos, extremamente incapacitantes (Naraka, 1979, 1992; 

Teixeira et al., 1999).  Essas duas formas distintas de dor parecem ser a 

expressão clínica de dois geradores neuronais distintos: acredita-se que a dor 

paroxística se origine de neurônios nociceptivos específicos hiperativos 

presentes nas lâminas superficiais do CPME, enquanto a dor contínua se origine 

de estruturas supraespinais, particularmente de neurônios presentes em núcleos 



 

 

25 

inespecíficos do tálamo (Parry, 1980; Hitchcok e Teixeira, 1981; Parry, 1984; 

Jeanmonod et al., 1993). A literatura descreve também a presença de alodínea 

e hiperalgesia em dores neuropáticas. No entanto, a prática clínica mostra que 

a presença desses sintomas se refere a dor neuropática preferencialmente de 

origem periférica e não central. 

A dor do membro fantasma (DMF) é um tipo de dor neuropática central 

descrita em amputações, pós-lesão medular e pós-lesão vascular encefálica, 

sendo que também pode ocorrer após desaferentação em doentes com APB. O 

seu mecanismo neural ainda está em debate. Alguns pesquisadores propuseram 

a ocorrência de uma reorganização mal adaptativa do córtex somatossensitivo, 

onde as áreas corticais vizinhas invadem as áreas de representação do membro 

ausente (Flor, 1995 e 2001; karl, 2004; Ramachandran, 2009; Sumitani, 2008 

Simon, 2015). Outros autores sustentam que a representação funcional do 

membro ausente está preservada (Mercier, 2006; Raffin, 2012), e os 

contribuintes “periféricos” – como a formação de neuroma e o disparo ectópico 

nos nervos residuais – são os principais contribuintes da DMF. A DMF difere da 

dor no coto de amputação, uma das manifestações dolorosas frequentes no 

doente amputado e que decorre de disfunções associadas à neuropatia 

periférica e à síndrome dolorosa miofascial (Makin, 2013 e 2015; Kikkert, 2018).  

Além das disfunções neuronais, estudos recentes sugerem o envolvimento de 

células da glia através da liberação de citocinas inflamatórias capazes de 

contribuir com a morte do neurônio motor como previamente descrito (Zhong, 

2021). Outros estudos mostram a liberação de citocinas relacionadas com a 

neuroplasticidade como o fator neurotrófico derivado do cérebro (BDNF) liberado 

pelas micróglias encefálicas (Huang et al., 2021). Importante ressaltar que a 
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neuroplasticidade mal adaptativa é fundamental para o surgimento de dor 

crônica e relaciona-se com a idade, visto que raramente ocorre em crianças com 

PBO (Simon et al., 2015). 

Além da dor neuropática, a dor pós-APB também pode apresentar a dor 

nociceptiva. Isso ocorre, pois a tração é o mecanismo mais comum de LPB e se 

associa ao traumatismo do sistema musculoesquelético, trazendo ruptura de 

tendões, cápsulas articulares, fraturas e lesão muscular. A dor nociceptiva 

decorre, deste modo, de lesões de estruturas musculoesqueléticas e 

hiperatividade da via nociceptiva, frequentemente relacionada com inflamação. 

Como causa de dor nociceptiva, podemos encontrar tendinites, dor miofascial, 

sobrecarga muscular por desbalanço da atividade muscular e dor articular 

(Teixeira et al., 2015).  As estruturas musculoesqueléticas lesionadas enviam 

informações nociceptivas para o cérebro que contribuem para a plasticidade 

cortical mal adaptativa (Raffin et al., 2011). As áreas vizinhas à região lesionada 

também amplificam as informações nociceptivas que são recebidas no cérebro 

e contribuem para a modificação da plasticidade cortical mal adaptativa. A 

intensidade da dor também é fonte de modificação das estruturas corticais 

(Foltys et al., 2000). 

 

2.6.1 Tratamento farmacológico 

 A dor associada à APB é geralmente refratária aos tratamentos 

farmacológicos usuais, sendo frequentemente tratada através de técnicas 

fisioterápicas, neuromodulação e procedimentos neuroablativos com nível de 

eficácia variável. 
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 Existe ausência de evidências sobre a eficácia da maior parte dos 

tratamentos para a dor neuropática na APB, assim como nas neuropatias pós-

traumáticas. Uma metanálise recente não observou benefício com o uso de 

antidepressivos, anticonvulsivantes e qualquer outra classe de drogas – como 

os antagonistas de receptores N-metil-D-Aspartato (NMDA), e os canabinoides. 

Apenas os opioides mostraram efeitos positivos (porém fracos), com o número 

necessário para tratar (NNT) variando de 2,7 a 36 (Finnerup et al., 2010). 

Rodrigues-filho et al, (2004) utilizaram um modelo experimental de ratos 

com APB para estudar as respostas farmacológicas da dor neuropática a 

diversas drogas. Nesse modelo, avaliou-se o analgésico opioide morfina; a 

clonidina, agonista do receptor adrenérgico alpha-2; a cetamina, antagonista do 

receptor NMDA; a gabapentina,  anticonvulsivante antagonista da subunidade 

α2δ de receptores de cálcio voltagem-dependentes; a lidocaína, anestésico 

bloqueador dos canais de sódio; o celecoxibe, inibidor seletivo da ciclo-

oxigenase do tipo 2 (COX-2); o diclofenaco, anti-inflamatório não esteroidal; a 

dexametasona, anti-inflamatório esteroidal e a imipramina, antidepressivo 

tricíclico. Todos os medicamentos reduziram a alodínea térmica e mecânica; 

entretanto, o modelo animal não reflete a realidade no ser humano, já que os 

doentes com APB raramente cursam com alodínea (Rodrigues-filho et al., 2004). 

Huse et al (2001) estudaram o desenvolvimento de DMF, que incorpora 

tanto fatores periféricos como centrais, e o desenvolvimento da dor crônica após 

amputação. Os autores sugeriram que o tratamento com opioides e a 

estimulação comportamental são efetivos para eliminar a DMF e melhorar a 

plasticidade mal adaptativa que ocorre no córtex somatossensitivo e outras 
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estruturas componentes do sistema de percepção e modulação da dor (Huse et 

al., 2001). 

 O uso de imunomoduladores como o glatiramer e a minociclina para a 

redução da inflamação local e da gliose tem efeitos benéficos para regeneração 

e proteção neural após avulsão da raiz ventral (Hoang et al., 2008; Scorisa et al., 

2009; Chew et al., 2014), sem, contudo, haver uma descrição detalhada de seu 

efeito na dor. Injeções diárias com glatiramer, um polímero com quatro 

aminoácidos da proteína básica da mielina, que se imagina agir como um 

imunomodulador, leva à redução da degradação sináptica e da gliose (Scorisa 

et al., 2009). Atribui-se os efeitos benéficos da minociclina ao bloqueio da 

liberação do fator mitocondrial pró-apoptótico, ativação de caspases e inibição 

de respostas inflamatórias (Hua et al., 2005; Ledeboer et al., 2005). A minociclina 

demonstrou ser neuroprotetora após a avulsão da raiz ventral reduzindo a 

ativação microglial (Hoang et al., 2008). O uso de minociclina impediu o início da 

hipersensibilidade da dor evocada (Chew et al., 2014). O uso do riluzol no local 

da avulsão promoveu neuroproteção e regeneração com demonstração 

neurofisiológica da resposta motora (Fang, 2020). Um estudo com trehalose, um 

dissacarídeo natural, demonstrou neuroproteção de neurônios motores em 

modelo animal (Li, 2021), novamente, sem descrição sobre eventuais efeitos 

analgésicos. 

 Apesar de não focar seus resultados na dor, um estudo clínico 

multicêntrico buscou analisar os efeitos do riluzol na sobrevivência dos 

motoneurônios, na redução da microgliose e na recuperação motora em doentes 

com lesão medular aguda (Fehlings et al., 2016). Apesar de não ter publicado os 

resultados deste estudo até o momento, Fehlings et al demonstraram ausência 
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de benefício funcional após administração desta droga em doentes com 

mielopatia crônica moderada a grave, submetidos a descompressão cirúrgica 

(Fehlings et al 2021). Em suma, muitos dos estudos em modelos experimentais 

de APB focam no eventual papel de novas drogas na reabilitação motora. Este 

fato, associado à carência de benefício analgésico da terapia farmacológica 

atualmente disponível, levam à necessidade de uma compreensão mais ampla 

dos mecanismos da dor associada à APB. Este conhecimento deverá levar em 

conta as peculiaridades das síndromes dolorosas relacionadas às lesões 

centrais associadas, assim abrindo caminho para um manejo mais preciso 

(Teixeira et al., 2015). 

 

2.6.2 Tratamento não-farmacológico 

2.6.2.1 Efeito da estimulação elétrica transcutânea (TENS) 

O TENS estimula eletricamente as fibras aferentes de grande diâmetro, 

estimulando a liberação de encefalinas no CPME (Sindou et al., 1980). Parry 

(1980) aplicou TENS em 37 doentes com dor decorrente de APB e observou os 

seguintes resultados: altamente eficaz em 19 doentes, pouco eficaz em 6 e 

ineficaz em 12 doentes.  Sua eficácia foi demonstrada em nove doentes com 

lesão de C6 a T1, dois com avulsão de C8 a T1, quatro com lesões de C5 a C7, 

em dois de C5 e C6 e em dois com avulsão completa do PB.  Observou ausência 

de eficácia nos 12 doentes com APB completa, sugerindo a necessidade de que 

alguma informação sensitiva alcance a medula e o restante do SNC para que o 

tratamento seja efetivo. Houve boa resposta em 5 doentes com lesão instalada 

há mais de 15 anos, sugerindo que o tempo de doença não seja um fator decisivo 
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na indicação desta terapia. Os doentes relataram que o TENS suavizou os picos 

de dor e bloqueou quase completamente os paroxismos por curto período. 

Observou-se os melhores resultados em 19 doentes que usaram o estimulador 

várias horas por dia, durante vários dias subsequentes, sugerindo efeito 

cumulativo (Parry, 1980). Ainda relativo ao TENS, o posicionamento dos 

eletrodos parece ser importante para obtenção do efeito, embora sua colocação 

seja empírica e variável em cada doentes. Observou-se maior eficácia quando 

um eletrodo é colocado sobre o pescoço em C5-7 e outro é posicionado sobre 

um território proximal ao local da dor, em uma área com alguma preservação da 

sensibilidade. Os doentes também relataram que o rodízio dos locais de 

aplicação dos eletrodos tornou o tratamento mais eficaz, além de evitar erupções 

e outras lesões cutâneas. Tais erupções raramente causam problemas e 

desaparecem 2 ou 3 dias após a remoção dos eletrodos. Quando isso ocorre, é 

possível encontrar locais alternativos para a instalação dos eletrodos, permitindo 

a manutenção da estimulação (Parry, 1980). 

Além do TENS, a ilusão visual através da terapia com espelhos também 

traz redução da dor neuropática no membro superior (Boesch et al., 2016). 

Estudada predominantemente em doentes amputados e portadores de DMF, é 

provável que a visão do movimento do membro ausente (fornecido pelo espelho), 

traga analgesia através da reversão de plasticidade cortical mal adaptada (Flor 

et al., 1995; Mouraux et al., 2017). O uso da estimulação elétrica transcraniana 

por corrente direta (tDCS) também trouxe benefícios na dor neuropática do 

membro superior em estudos abertos (Soler et al., 2010). Estudo duplo-cego, 

randomizado, sham-controlado associou a ilusão visual através da terapia com 

espelhos e tDCS em 16 doentes com dor associada à APB. Neste estudo 
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recente, 8 doentes foram alocados para o grupo tDCS e 8 para o grupo sham 

(12 sessões de 30 minutos), sendo que todos passaram pela terapia com 

espelhos. Os resultados mostram que ambos os grupos apresentaram analgesia 

em relação ao período pré-intervenção. Porém, este benefício foi demonstrado 

apenas durante o período da terapia, não se sustentando após 3 meses do 

tratamento. O grupo tDCS apresentou maior analgesia e benefício na qualidade 

de vida em relação ao grupo sham, porém, como apresentado anteriormente, 

estes efeitos ocorreram apenas durante a tDCS. Ansiedade e intensidade da dor 

se apresentaram como covariáveis que influenciaram os efeitos terapêuticos 

(Ferreira et al., 2020). Importante ressaltar que este estudo, assim como os 

demais que o precederam, não avaliaram a plasticidade cortical nos doentes 

tratados. A estimulação magnética transcraniana repetitiva (rTMS) é outra 

modalidade de estimulação cortical não invasiva utilizada no tratamento da dor 

crônica. Uma metanálise recente incluiu 5 estudos com nível suficiente de 

qualidade, os quais comparam o efeito terapêutico da rTMS com sham em 

doentes com dor decorrente de lesão medular. Nestes estudos, alguns doentes 

apresentavam APB. Os resultados mostram que a analgesia é mais comum entre 

a segunda e sexta semana pós-rTMS, raramente ocorrendo antes disso. 

Contudo, existe uma heterogeneidade significativa entre os resultados, de modo 

que apenas 2 estudos mostraram superioridade analgésica da rTMS em relação 

ao sham. Salienta-se que todos os estudos desta meta-análise não analisaram 

o padrão de plasticidade cortical associado à dor nos doentes tratados (Shen et 

al., 2020).  

Em relação a reabilitação, vários relatos de casos demonstraram efeito 

analgésico com melhora da movimentação do membro fantasma, da ansiedade 
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e da depressão utilizando realidade virtual (Murray et al., 2007; Cole et al., 2009; 

Ortiz-Catalan et al., 2014; Wake et al., 2015; Henriksen et al., 2017; Chau et al., 

2017; Ambon et al., 2018; Tong et al., 2020). 

 

2.6.3 Tratamento cirúrgico 

Desde o trabalho inicial de Sindou e cols. e Nashold e cols. na década de 

1970, a lesão do corno posterior da substância cinzenta da medula espinal e do 

trato de Lissauer (LTL) tem sido o procedimento preferido para o tratamento da 

dor intratável associada à APB. Este procedimento supostamente destrói os 

neurônios hiperativos na substância gelatinosa, seja por incisão microcirúrgica e 

coagulação bipolar (Sindou et al., 2005) ou por termocoagulação (Guenot, 2003). 

A taxa de alívio da dor relatada imediatamente após LTL é de 75% a 98%, 

determina benefício sustentado e observado em apenas dois terços dos doentes 

após 2 anos (Naraka et al., 1979; Guenot et al., 2003). As principais 

complicações da LTL são fraqueza na perna ipsilateral e distúrbios sensitivos, 

observados em 5% a 10% dos doentes (Guenot, 2002; Jeanmonod, 1989). 

 Também se indica a estimulação elétrica do córtex motor (EECM) para 

tratar a dor por desaferentação, particularmente a dor central pós-AVC e a dor 

neuropática do trigêmeo. Vários grupos usaram o EECM como último recurso no 

tratamento dos doentes com dor da APB que falharam ou recusaram LTL. 

Estudos pequenos com EECM demonstraram taxa de sucesso moderada de 

40% a 50% (Sidou et al., 2003; Ali et al., 2011). Ali et al., (2011) avaliaram o 

efeito da LTL e da EECM em doentes com dor associada à APB e concluíram 

que a EECM é ineficaz para a dor paroxística, mas moderadamente eficaz para 
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a dor contínua, enquanto LTL é altamente eficaz para dor paroxística, mas 

moderadamente eficaz para dor contínua.  

Mesmo diante da eficácia analgésica da LTL, há falha frequente no 

tratamento, sendo assim recomendado pelos autores deste estudo que a EECM 

seja indicada para os doentes que não tiveram benefício significativo após o 

primeiro método. 

A transferência de nervos nas cirurgias de reconstrução da APB pode 

trazer não apenas melhoria motora, mas também benefício analgésico. Após o 

tratamento cirúrgico, ocorre diminuição da inflamação (Risling et al., 2011), 

diminuição da produção de óxido nítrico sintetase (Wu et al., 1994; Wu, 1996; 

Chai et al., 2000), significativa redução do comportamento doloroso e melhora 

da degeneração das projeções sensitivas da coluna dorsal da medula espinal 

(Bigbee et al., 2007, 2008). Vale ainda ressaltar que o autor já observou dor com 

características neuropáticas após procedimentos semelhantes, trazendo a 

hipótese de que estes procedimentos podem desencadear também 

neuroplasticidade mal adaptativa. 
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3. Objetivos 

 - Descrição detalhada dos dados sociodemográficos e clínicos de uma 

população portadora de APB; 

 - Analisar a influência das seguintes variáveis na ocorrência de dor: a) 

lateralidade (direito ou esquerdo); b) número de raízes acometidas (1 a 5 raízes);  

 - Analisar a presença de dor e sensação do membro fantasma, dor nociceptiva 

e dor neuropática nos doentes com APB; 

 - Analisar o impacto da dor nos aspectos psicossociais como incapacidade, 

humor, catastrofização e qualidade de vida dos doentes com APB; 

 - Analisar as alterações da plasticidade cortical através da análise da 

excitabilidade cortical e área cortical do M1 pela estimulação magnética 

transcraniana; 
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4.  Métodos 

4.1.  Desenho do Estudo 

 Foi realizado um estudo transversal envolvendo doentes atendidos no 

Centro de Dor da Divisão da Clínica Neurológica do Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e do Ambulatório de Mão 

do Instituto de Ortopedia e Traumatologia do HCFMUSP com APB. A coleta de 

dados foi feita de agosto de 2013 a dezembro de 2015. Amostra de conveniência 

foi feita com o maior número possível. Realizou-se o cálculo de poder da amostra 

e do estudo após a conclusão do ensaio clínico. 

 

4.2.  Critérios de Inclusão 

Adotamos os seguintes critérios de inclusão: 

 1. Diagnóstico de APB avaliados por observação direta intraoperatória, 

RMN, mielotomografia e ENMG. 

2. Idade superior a 15 anos;  

 3. Capacidade cognitiva para responder às questões do estudo; 

 4.  Concordância com a realização do estudo e assinatura do termo de 

consentimento livre e esclarecido (TCLE); 

 5. Disponibilidade em retornar para as avaliações. 

 

4.3.  Critérios de Exclusão 

Adotamos os seguintes critérios de exclusão: 

 1. Idade inferior a 15 anos;  
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 2. Histórico de doenças psiquiátricas graves ou comprometimento 

cognitivo que incapacitem a colaboração no estudo;  

 3. Traumatismos cranioencefálicos e outras doenças do SNC que 

necessitaram de procedimentos neurocirúrgicos;  

 4. Histórico de doenças não-traumáticas do Sistema Nervoso Periférico 

(SNP);  

 5. Histórico de crises convulsivas;  

 6. Doentes com histórico de cervicobraquialgia, hérnia de disco cervical, 

síndrome do desfiladeiro torácico e neuropatias no membro superior acometido;  

 7. Doentes com lesões nervosas periféricas no membro contralateral à 

APB, pela dificuldade das avaliações comparativas; 

 8. Doentes que, por algum motivo, deixem de fornecer mais de 10% dos 

dados coletados;  

 9. Os seguintes critérios de exclusão foram especificamente utilizados 

para o uso da estimulação magnética transcraniana:  

  a- Abuso de substâncias psicoativas;  

  b- Implantes metálicos no corpo;  

  c- Hipertensão intracraniana;  

  d- Uso de marca-passo;  

  e- Gravidez ou amamentação 
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4.4. Protocolo de avaliação 

 

 

Figura 3 - Fluxograma do estudo 
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4.4.1.  Questionários e escalas 

 Foram avaliados os dados sociodemográficos, questões específicas da 

saúde relacionadas à APB (Anexo I), a intensidade da dor, a ocorrência de 

ansiedade e depressão e a qualidade de vida dos doentes. Para avaliar as 

questões relacionadas a dor, utilizaram-se as versões validadas no Brasil do 

Inventário Breve de Dor (Anexo II), Questionário de Dor McGill - Versão Breve 

(Anexo XIV), o Questionário de Douleur Neuropathique 4 - DN4 (Anexo III), a 

Escala de Pensamentos Catastróficos Relacionados à Dor - EPCD (Anexo IV) e 

o Inventário de Sintomas de Dor Neuropática - NPSI (Anexo VII). A ansiedade e 

a depressão foram avaliadas com a aplicação da Escala Hospitalar de Ansiedade 

e Depressão (HADS) (Anexo V). A qualidade de vida foi avaliada com os 

Questionários SF-12 (Anexo VI). A incapacidade física foi avaliada pelo 

Questionário QUICKDASH (Anexo VIII) e o Questionário de Avulsão do Plexo 

Braquial (Anexo XV) avaliou as sensações fantasmas. Estes instrumentos de 

avaliação foram lidos para os doentes e preenchidos pelos pesquisadores para 

minimizar possíveis dificuldades para compreensão das questões. 

 

4.4.2.  Dados quantitativos 

4.4.2.1.  Avaliação da força muscular (ANEXO X) 

 Avaliou-se a força muscular de acordo com o protocolo descrito por 

Kendall et al. (1995). Considerou-se os graus de força variando de zero (nenhum 

esboço de contração) até quatro (força adequada contra a gravidade e grande 

resistência). Não se utilizou o grau cinco para evitar fator de confusão 

(examinador forte x avaliador fraco ou examinador fraco x avaliador forte). Foram 
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testados os seguintes grupamentos musculares ou músculos: a) Flexores do 

ombro; b) Abdutores do ombro; c) Rotadores lateral e d) Rotadores medial do 

ombro (externos e internos); e) Peitoral maior; f) Serrátil anterior; g) Flexores e 

extensores do cotovelo; h) Flexores e extensores do punho e dos dedos; i) 

Abdutores e j) adutores dos dedos. Para o escore, os valores foram somados 

podendo variar de 0 a 36. 

Os movimentos articulares avaliados foram: adução do ombro, abdução 

do ombro, flexão do cotovelo, extensão do cotovelo, flexão do punho, extensão 

do pulso, flexão dos dedos e extensão dos dedos foram pontuados da seguinte 

forma: nenhum movimento (0), movimento discreto (0,3), menos da metade da 

amplitude (0,6), metade da amplitude (1,0), mais da metade da amplitude (1,3), 

boa, mas não completa (1,6), amplitude de movimento completa (2,0). O escore 

de pontuação foi obtido pelo somatório variando de 0 a 16 pontos. 

Os Reflexos miotáticos foram pesquisados nos pontos biceptal, triceptal e 

estilorradial bilateral: a pontuação foi obtida com a utilização do martelo de 

percussão Babinski (©2014 GF Health Products, Inc.; Hallett, 1993). As 

pontuações foram: 0 – arreflexia, 1 – hiporreflexia, 2 – normal, 3 – hiperreflexia. 

O escore de pontuação foi obtido pelo somatório variando de 0 a 9. 

 

4.4.2.2.  Avaliação da sensibilidade (ANEXO IX) 

 Realizou-se a análise da sensibilidade táctil com pincel SENSElab Brush-

05 de 10g (68,3 g/mm2) em contato com a pele movimentando por 1 segundo e 

com 40mm de pressão repetido por 3 vezes. Realizou-se a análise de 

sensibilidade dolorosa com a pressão de uma agulha contra a pele com 3 toques. 
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Estas avaliações foram feitas nos pontos específicos dos respectivos 

dermatômeros correspondentes às raízes dorsais (C2-T4) de acordo com o Key 

sensory points - international standards for the classification of spinal cord injury, 

guia da American Spinal Injury Association (ASIA). Os pontos avaliados foram: 

C2 (estende-se sobre o occipito e a parte mais alta da região cervical); C3 

(recobre a parte baixa da região cervical e a clavícula); C4 (recobre a área abaixo 

da clavícula); C5 (envolve a parte lateral do braço até abaixo do cotovelo); C6 

(recobre o antebraço e o lado radial do polegar); C7 (estende-se sobre o dedo 

médio da mão; C8 (recobre a região ulnar da mão); T1 (envolve o lado medial do 

antebraço); T2 (recobre a região torácica na linha da axila); T4 ( localizado na 

linha do mamilo; T3 (localizado entre T2 e T4) (ASIA and ISCoS International 

Standards Committee, 2019; Bryce et al., 2012; Vasquez et al., 2013). 

Para cada ponto avaliado, o doente deve responder se sente, qual a 

localização do estímulo, se sente o toque do pincel (sensibilidade táctil) ou o 

toque da agulha (sensibilidade dolorosa) (0 – não e 1 - sim) e o grau de 

sensibilidade (0 – anestesia, 1- hipoestesia, 2- normal, 3- hiperestesia). O escore 

dos nove itens é feito com a somatória das respostas obtidas em cada 

dermatômero. Sentiu? (0 - 9), Localizou? (0 - 9), sentiu um toque parecido com 

pincel? (0 - 9), sentiu a picada da agulha? (0 - 9) e tem semelhança bilateral? (0 

- 27). 

         Avaliou-se a sensibilidade profunda vibratória com o uso de um diapasão 

de 128Hz da marca The Rydel-Seiffer graduado de 0 a 8. Testou-se a 

sensibilidade vibratória do acrômio, epicôndilo lateral do úmero, cabeça do rádio; 

o lado não-acometido foi utilizado como padrão de comparação para a avaliação 

do lado acometido. Também se considerou a sensibilidade vibratória da 
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tuberosidade da tíbia e da base do 1° metatarso. O escore da palestesia foi feito 

com o somatório dos 5 valores obtidos no diapasão (0 - 40) em cada lado. 

A avaliação proprioceptiva estática (artrestesia) e dinâmica (cinestesia) foi 

realizada através de cinco movimentos de flexão e extensão da segunda 

articulação interfalangiana proximal e das articulações do cotovelo e do ombro 

do membro avulsionado. Para avaliar a cinestesia, o doente permaneceu de 

olhos fechados, sendo questionado se o membro estava ou não em movimento. 

Também de olhos fechados, o doente determinava se a articulação estava fletida 

ou estendida ao parar o movimento, visando avaliar a artrestesia. Os escores 

eram obtidos com a somatória das respostas (0 – anormal e 1 - normal) de cada 

articulação avaliada, resultando em um escore total de 0 - 3. 

4.4.2.3.  Estimulação magnética transcraniana 

Protocolo de avaliação da excitabilidade cortical 

         A excitabilidade cortical foi investigada de acordo com o protocolo descrito 

por Cueva et al. (2016). Utilizou-se o primeiro interósseo para medir o limiar 

motor de repouso (LMR), definido como a intensidade mínima de estimulação 

que evocou movimento (contração muscular) percebido em 50% das tentativas. 

Baseando-se no LMR calculou-se: 

         1) Amplitude do potencial evocado motor (PEM) supra limiar a: 

                     a. 120% do limiar motor (LMR); 

                     b. 140% do limiar motor (LMR); 

         2) Amplitude do PEM com pulsos pareados (pulso condicionante a 80% e 

pulso teste a 120% do limiar motor) e intervalados de modo aleatorizado de: 

                     a. 2 milissegundos; 
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                     b. 15 milissegundos; 

                     c. 10 milissegundos; 

                     d. 4 milissegundos; 

         A relação entre a intensidade do estímulo e a amplitude do PEM - curva 

de resposta a um estímulo - foi avaliada medindo-se o PEM a 140% e 120% do 

limiar motor de repouso, seguido do cálculo da razão entre eles (140/120). 

         A modulação intracortical foi investigada utilizando-se pulsos pareados 

com estímulo condicionador a 80% do LMR e estímulo teste a 120% do LMR. 

Foram avaliados os intervalos interestímulos de 2 e 4 milissegundos para 

investigar as inibições intracorticais curtas (IICC) e estímulos de 10 e 15 

milissegundos para avaliar as facilitações intracorticais (FIC). Para cada intervalo 

entre os estímulos, anotou-se a média das amplitudes dos quatro testes. 

Protocolo de mapeamento da área cortical 

         Realizou-se a avaliação da excitabilidade do córtex motor ipsilateral e 

contralateral ao membro acometido pela APB, também se avaliou o córtex 

referente ao trapézio ipsilateral. A seguir, traçou-se 4 linhas em forma de cruz 

sobre a touca aplicada na cabeça do doente e pesquisou-se as áreas onde havia 

resposta motora a 140% do LMR. Após, marcou-se os pontos que evocavam os 

movimentos e onde a estimulação não produzia resposta. Observou-se também 

a linha ao lado onde havia movimentação e uniu-se essas linhas formando uma 

figura geométrica. Essa figura correspondia a área motora do membro superior 

pesquisado. 
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4.4.3 Análise dos dados  

A análise da confiabilidade dos questionários utilizados foi feita por meio 

do coeficiente alfa de Cronbach. 

A análise descritiva foi feita por meio das médias, desvios padrão, valores 

mínimos e máximos dos escores das variáveis quantitativas e proporções para 

as variáveis qualitativas. 

Foi feito o teste de Shapiro-Wilk para verificar a aderência das variáveis 

quantitativas à distribuição normal, determinando os tipos de testes estatísticos 

a serem utilizados. 

Para as variáveis categóricas as análises de associação foram feitas 

utilizando o teste qui-quadrado de Pearson. Nas tabelas 2X2 com alguma casela 

com frequência esperada menor que 5 utilizou-se o teste qui-quadrado com 

correção de Yates. Nas tabelas 3X2 em que o teste qui-quadrado de Pearson foi 

significativo ou em alguma casela com frequência esperada menor que 5, foi feito 

o particionamento em tabelas 2X2 e realizou-se o teste de correção de Yates ou 

teste de Dwass-Steel-Critchlow-Fligner. 

Para comparação das médias das variáveis quantitativas segundo 

variáveis dicotômicas foi utilizado o teste U de Mann-Whitney, e para variáveis 

qualitativas com 3 ou mais categorias foi utilizado o teste de Kruskal-Wallis. 

Havendo diferença estatisticamente significativa entre as médias, realizava-se a 

correção de Bonferroni. Para comparação simples pareada foi utilizada o teste 

de Wilcoxon. 

Para análise das correlações entre variáveis quantitativas foi usado o 

Coeficiente de Correlação de Spearman. Havendo correlação estatisticamente 

significativa, realizava-se a correção de Bonferroni.  
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Em todas as análises foi utilizado o nível descritivo p<0,050. 

4.4.3.1 – Programas de computador 

A coleta e registro dos dados foram realizados utilizando o software IBM 

SPSS Statistics version 20. Em seguida os dados foram exportados para o 

programa Excel para cálculo dos escores. Posteriormente os dados foram 

exportados para o software STATA versão 14 para verificação da consistência, 

recodificação dos dados e análises dos dados. Dados avaliados posteriormente 

foram exportados para o software JAMOVI versão 1.6.23.0 para análises dos 

dados. 
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6. Resultados  

6.1. Confiabilidade dos questionários 

Os resultados detalhados das análises da confiabilidade de todos os 

questionários estão apresentados nas Tabelas de A até H do Anexo 01. 

O valor de alfa de Cronbach obtido para cada questionário está mostrado abaixo. 

Ressalta-se que valor maior de 0.7 atestam boa consistência do questionário: 

● Inventário Breve de Dor – BPI: 0,95 na dimensão sensitiva e 0,92 

para a escala de interferência funcional; 

● Inventário de Sintomas de Dor Neuropática – NPSI: 0,86; 

● Questionário de Rastreio de Dor Neuropática - DN4: 0,75; 

● McGill Breve para avaliação da dor: 0,87 para a escala sensitiva, 

0,87 para a escala afetiva, 0,60 para a escala avaliativa e 0,93 para 

a avaliação global; 

● Escala de Catastrofização da Dor – EPCD: 0,92 para a dimensão 

ruminação, 0,83 para desesperança e 0,92 para a avaliação global; 

● Quickdash para avaliação de incapacidade em membro superior: 

0,89 para a dimensão sintoma e habilidades da vida diária; 0,98 para 

a dimensão habilidade para trabalhar, 0,94 para a dimensão 

habilidade para tocar instrumento ou praticar esporte e 0,87 para a 

avaliação global; 

●  Escala de Ansiedade e Depressão – HAD: 0,85 para a dimensão 

ansiedade e 0,79 para a dimensão depressão; 

● Short-Form Health Survey 12 (SF-12) para avaliação da qualidade 

de vida: 0,78 para a dimensão física e 0,84 para a dimensão mental. 
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6.2. Análise sociodemográfica 

As Tabelas 1 e 2 apresentam as características dos doentes com APB (n 

= 56). Todos os participantes pertenciam ao sexo masculino. A média etária foi 

de 37,6 anos (dp=11,7 anos), variando de 18 a 74 anos, com mediana de 35 

anos, sendo que 80,4% apresentavam idade inferior a 50 anos. Observou-se que 

44,6% eram solteiros e que 44,6% eram casados. A maioria (58,9%) informou 

ser católico e de etnia branca (55,4%). O nível de escolaridade mais 

frequentemente foi o Ensino Médio Completo (57,1%) e com limitado poder de 

compra (60,8% na classe social C e 25,0% nas classes D e E) (Critério Brasil, 

2008). Quanto à situação laboral, 80,4% reportaram não estar trabalhando na 

ocasião da coleta de dados. As exigências de trabalho mais frequentes foram as 

mistas (físicas e mentais - 33,9%), seguidas das predominantemente físicas 

(26,8%). O índice de massa corporal teve média de 26,4 kg/m2 (dp=4,4 kg/m2), 

variando de 18,5 a 42,2 kg/m2, com mediana de 26,5 kg/m2, sendo que 49,1% 

apresentaram sobrepeso e 10,9% apresentaram obesidade. 

 

 

Tabela 1. Variáveis quantitativas contínuas 

Variável nº Média Mediana 
Desvio 
padrão 

Mínima Máxima 

Idade 56 37,6 35,0 11,7 18,0 74,0 

Índice de massa corporal 55 26,4 26,5 4,4 18,5 42,2 
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Tabela 2. Variáveis demográficas e sociais 

Variável nº % 

Estado civil     

Solteiro 25 44,6 

Casado/união estável 25 44,6 

Separado/divorciado 5 8,9 

Viúvo 1 1,8 

Religião     

Católico 33 58,9 

Evangélico/ cristão/ protestante 17 30,4 

Espírita 1 1,8 

Sem informação 5 8,9 

Etnia referida     

Branco 31 55,4 

Índio 1 1,8 

Negro 10 17,9 

Pardo 13 23,2 

Amarelo 1 1,8 

Escolaridade     

Analfabeto/ Ensino Fundamental incompleto  4 7,1 

4ª série do Ensino Fundamental completa 7 12,5 

8ª série do Ensino Fundamental completa 9 16,1 

Ensino Médio completo 32 57,1 

Ensino Superior completo 4 7,1 

Classe social     

A1 (maior poder de compra) 0 0,0 

A2 0 0,0 

B1 0 0,0 

B2 8 14,3 

C1 17 30,4 

C2 17 30,4 

D 13 23,2 

E (menor poder de compra) 1 1,8 

Trabalha atualmente     

Não 45 80,4 

Sim 11 19,6 

Exigências do trabalho     

Mentais predominantemente 7 12,5 

Mistas - mentais e físicas 19 33,9 

Físicas predominantemente 15 26,8 

Sem informação ou sem ocupação 15 26,8 

Total 56 100,0 
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6.3. Características da avulsão 

Na Tabela 3, observa-se que o tempo médio entre a ocorrência da avulsão 

e o período da coleta de dados foi de 4 anos (dp=6 anos), variando de 0,2 a 32,3 

anos, com mediana de 1,3 anos. O tempo médio entre a ocorrência da avulsão 

e a cirurgia reparadora do plexo foi de 0,7 anos (dp=0,7 anos), variando de 0,1 

a 2,8 anos, com mediana de 0,5 anos. 

 

Tabela 3. Intervalo entre APB e: (i) coleta dos dados; (ii) cirurgia 
reparadora. 

Variável nº Média Mediana 
Desvio 
padrão 

Mínima Máxima 

Tempo da lesão (anos) 56 4,0 1,3 6,0 0,2 32,3 
Tempo até a realização da 
cirurgia reparadora (anos) 

37 0,7 0,5 0,7 0,1 2,8 

 

A Tabela 4 mostra as causas mais frequentes de APB e os fatores 

associados à redução de qualidade de vida. A causa mais frequente foi os 

acidentes motociclísticos (66,1%) e a principal causa de perda de qualidade de 

vida foi a dor (64,3%). Para o grupo com dor (n = 43), 36 doentes relataram que 

a perda de qualidade de vida estava associada somente à dor, cinco relataram 

dor e déficit motor, enquanto 2 pacientes relataram outras causas. No grupo sem 

dor (n = 13), oito apresentavam déficit motor como a principal causa de perda de 

qualidade de vida, dois não relataram causa e três relataram outras causas.  
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Tabela 4. Estatística descritiva: causas de APB e perda de qualidade de 
vida 

Variável nº % 

Causa da APB     
Acidente motociclístico 37 66,1 
Acidente automobilístico 8 14,3 
Atropelamento 8 14,3 
Acidentes relacionado ao trabalho 3 5,4 
Principal causa de perda de qualidade de vida      
Dor 36 64,3 
Déficit motor 8 14,3 
Dor e déficit motor 5 8,9 
Nada 2 3,6 
Outros 5 8,9 

Total 56 100,0 

 

Segundo a tabela 5, maioria dos doentes com APB à direita apresenta 3 

raízes lesionadas (59,1%) e nos doentes com APB à esquerda apresenta 4 ou 5 

raízes lesionadas (60,9%).  

 

Tabela 5. Distribuição da lateralidade e diagnóstico da lesão 

Variável MSD MSE Total p* 

  nº % nº % nº % 

Diagnóstico por raízes (agrupado) 

1 ou 2 raízes 7 63,6 4 36,4 11 100,0 0,307 

3 raízes 13 59,1 9 40,9 22 100,0   

4 ou 5 raízes 9 39,1 14 60,9 23 100,0 

Diagnóstico topográfico               

Mão 15 57,7 11 42,3 26 100,0 0,232** 

Membro superior 9 39,1 14 60,9 23 100,0   

Cotovelo/ombro 5 71,4 2 28,6 7 100,0 

Total 29 51,8 27 48,2 56 100,0   

MSD = membro superior direito avulsionado  MSE = membro superior esquerdo avulsionado 

* Teste qui-quadrado   ** Correção de Yates com categorias particionadas 2X2: p>0,050 
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6.4. Avaliação motora 

6.4.1. Avaliação da força 

O Gráfico 1 mostra que a força motora foi gravemente comprometida nos 

membros avulsionados. Tanto nos doentes com APB à direita como naqueles à 

esquerda, a ausência completa de força foi sempre superior a 55% em todos os 

músculos avaliados. Os piores resultados, com mais de 70% dos pacientes 

mostrando ausência completa de força, foram observados no rotador externo do 

ombro, rotador interno do ombro, bíceps, tríceps, extensor do pulso e flexores 

dos dedos. 

 

Gráfico 1. Média do escore global (0 - 36) da força motora segundo lado 
avulsionado. 

 

Escores de 0 a 36 pontos. Quanto maior a pontuação, maior a força de contração muscular 

 

6.4.2. Movimentos articulares 

Em uma escala variando de 0 a 16 pontos, observa-se no gráfico 2 que 

os doentes com APB à direita tiveram média de 3,55 pontos (dp=4,83), e os 

doentes com APB à esquerda tiveram média de 3,41 pontos (dp=4,57). 
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Gráfico 2. Média do escore global (0 a 16 pontos) da classificação de 
movimentos articulares segundo lado avulsionado. 

 

 

O Gráfico 3 mostra que os únicos movimentos com pontuação média 

superior a 0,50 pontos (variação de 0 a 2) foram os de flexão do punho e dos 

dedos, independente do lado avulsionado. Mesmo com médias mais altas, 

valores abaixo de 0,6 sinalizam amplitude "menor que a metade daquela 

esperada", indicando grande comprometimento funcional. 
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Gráfico 3. Escores médios dos movimentos articulares segundo tipo de 
movimento e lado avulsionado (escores variando entre 0 e 2) 

 

 

6.4.3. Reflexos 

A presença de reflexos foi maior no membro direito avulsionado (gráfico 

4). Este resultado difere dos dados de força e movimentos articulares que se 

apresentaram semelhantes entre os lados avulsionados. 

 

Gráfico 4. Escores médios dos reflexos e lado avulsionado. 

 

Escores de 0 a 9 pontos. Quanto maior a pontuação, maiores os reflexos 
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6.5. Avaliação da sensibilidade superficial e profunda 

O Gráfico 5 apresenta os resultados dos escores das avaliações de 

sensibilidade superficial tátil para os membros avulsionados. Os piores 

resultados, com menores médias em uma escala de 0 a 9 pontos, ocorreram na 

avaliação da percepção qualitativa da sensibilidade (sentir algo semelhante ao 

toque de algodão). Para a sensibilidade geral, em uma escala de 0 a 27 pontos, 

a média foi de 9,86 para o membro avulsionado direito e de 10,7 para o membro 

avulsionado esquerdo. 

 

Gráfico 5. Média dos escores de sensibilidade superficial tátil e lado 
avulsionado. 

 

Escores de 0 a 9 pontos, exceto sensibilidade geral que tem escore de 0 a 27 pontos. Quanto 

maior a pontuação, maior a sensibilidade. 

 

O Gráfico 6 apresenta os resultados da intensidade de sensibilidade nos 

territórios de C3 a T3 nos membros superiores normal e avulsionado. Foram 

verificadas áreas de anestesia, hipo, normo e hiperestesia nos territórios 

examinados dos membros desaferentados, tanto à direita (N=28) quanto à 
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esquerda (N=27). Nos pacientes com avulsão à esquerda, constatamos áreas 

com sensibilidade tátil normal em uma maior percentagem de doentes (36,2%), 

quando comparados à direita (29,4%). A sensibilidade do membro não 

avulsionado foi normal como esperado.  
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Gráfico 6. Distribuição (%)  do tipo de sensibilidade superficial tátil segundo lado avaliado entre os doentes com APB. 

 

D = lado direito avaliado     E = lado esquerdo avaliado 
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O Gráfico 7 apresenta os resultados das avaliações de sensibilidade 

superficial dolorosa para os membros avulsionados. Semelhante ao resultado 

anterior, os piores resultados - com menores médias em uma escala de 0-9 - 

ocorreram na avaliação qualitativa da percepção (limitação em descrever a 

sensibilidade como semelhante à picada de uma agulha). Para a sensibilidade 

geral (0-27 pontos), não houve diferença significativa entre os membros 

avulsionados direito e esquerdo.  

 

Gráfico 7. Sensibilidade superficial dolorosa/lado avulsionado (Média ± 
dp). 

 

Escores de 0 a 9 pontos, exceto sensibilidade geral que tem escore de 0 a 27 pontos. Quanto 

maior a pontuação, maior a sensibilidade. 

 

O Gráfico 8 apresenta os resultados da avaliação da intensidade da 

sensibilidade superficial dolorosa nos territórios de C3 a T1. A intensidade de 

percepção dolorosa se assemelhou entre os membros avulsionados direito e 

esquerdo. Como esperado, a sensibilidade dolorosa foi normal no membro não 

avulsionado. 
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Gráfico 8. Distribuição (%) da sensibilidade superficial dolorosa segundo o lado avaliado entre os doentes com APB. 

 

D = lado direito avaliado     E = lado esquerdo avaliado 
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O Gráfico 9 apresenta os resultados da avaliação da sensibilidade 

profunda (artrestesia) em diferentes articulações. Os piores resultados foram 

encontrados nas articulações desaferentadas da mão (sensibilidade presente 

em torno de 35%), seguidos dos encontrados no cotovelo (presente em torno de 

60%) e finalmente em ombro (presente em torno de 90%).  

 

 

 



 

 

59 

 

 

Gráfico 9. Distribuição (%) de percepção normal na avaliação da artrestesia segundo articulação e lado avaliado. 

 

D = lado direito avaliado     E = lado esquerdo avaliado 
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O Gráfico 10 apresenta os resultados dos escores da artrestesia de 

acordo com sua preservação para os membros avulsionados. Em uma escala 

crescente de normalidade de 0 a 3 pontos, a média para o braço direito 

avulsionado foi de 1,82 pontos e para o braço esquerdo foi 1,88 pontos. Valores 

abaixo de 2 sinalizam artrestesia altamente comprometida. 

 

Gráfico 10. Média dos escores da artrestesia e lado avulsionado. 

 

Escores de 0 a 3 pontos. Quanto maior a pontuação, maior a sensibilidade 

 

O Gráfico 11 apresenta os resultados da avaliação da sensibilidade 

profunda no aspecto cinestesia. Semelhante à artrestesia, os piores resultados 

foram encontrados nas articulações da mão desaferentada (normalidade em 

torno de 37%), seguidos daqueles encontrados no cotovelo (normalidade em 

torno de 60%) e finalmente em ombro (normalidade em torno de 89%).  
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Gráfico 11. Distribuição (%) de percepção normal na avaliação da cinestesia segundo articulação e lado avaliado. 

 

D = lado direito avaliado     E = lado esquerdo avaliado 
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O nível de preservação da cinestesia é mostrado no Gráfico 12. Em uma 

escala crescente de normalidade de 0 a 3 pontos, a média para o braço direito 

avulsionado foi de 1,89 pontos e para o braço esquerdo foi 1,85 pontos. Estes 

escores apontam para um comprometimento significativo da cinestesia no 

membro lesado. 

 

Gráfico 12. Média dos escores de cinestesia e lado avulsionado. 

 

Escores de 0 a 3 pontos. Quanto maior a pontuação, maior a sensibilidade 

 

O Gráfico 13 apresenta os resultados da avaliação da sensibilidade 

profunda no aspecto palestesia. Semelhante às modalidades de sensibilidade 

profunda anteriores, os piores resultados foram observados distalmente 

(epicôndilo medial do úmero direito e cabeça do rádio), não havendo diferenças 

entre os doentes com APB à direita e à esquerda. 
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Gráfico 13. Média dos parâmetros (escores de 0 a 10 pontos) de palestesia segundo área óssea e lado avaliado. 
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Finalmente, o gráfico 14 apresenta os resultados dos escores da 

preservação da palestesia dos membros avulsionados. Em uma escala 

crescente de normalidade de 0,0 a 40,0 pontos, a média para o braço direito 

avulsionado foi de 22,86 pontos e para o braço esquerdo foi 22,27 pontos. 

 

Gráfico 14. Média dos escores de palestesia e lado avulsionado. 

 

Escores de 0 a 40 pontos. Quanto maior a pontuação, maior a sensibilidade 

 

A tabela 6 resume as médias dos escores das diversas modalidades 

sensitivas e motoras. Os doentes foram separados em grupos: (i) avulsão direita 

e esquerda; (ii) presença e ausência de dor (critério definido adiante). Os 

pacientes com avulsão à direita e sem dor apresentaram melhor performance 

nos seguintes aspectos: localizou o ponto de testagem (p = 0,043); identificou o 

estímulo como algo semelhante ao toque de um pincel (p = 0,015); apresentou 

maior movimentação articular (p = 0,012).
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Tabela 6. Distribuição da percepção (média ± DP) da SENSIBILIDADE SUPERFICIAL, SENSIBILIDADE 
PROFUNDA, FORÇA MOTORA E MOVIMENTOS ARTICULARES dos doentes com APB&. 

Variáveis 

Avulsão do membro direito Avulsão do membro esquerdo 

Dor 
(n=23) 

Sem Dor 
(n=5) 

p* 
Dor 

(n=18) 
Sem Dor 

(n=9) 
p* 

SENSIBILIDADE SUPERFICIAL - toque 

Sente? Sim escore total (0 - 9) 6,08 ± 1,92 8 ± 1,73 0,050** 6,72 ± 1,77 6,44 ± 2,29 0,754 

Localiza? Sim escore total (0 - 9) 6,00 ± 1,97 8 ± 1,73 0,043** 6,66 ± 1,74 6,44 ± 2,29 0,773 

Parece pincel? Sim escore total (0 - 9) 5,13 ± 2,20 8 ± 1,73 0,015** 6,00 ± 1,94 4,77 ± 2,33 0,182 

Sensibilidade escore total (0 - 27) 9,34 ± 3,18 12,20 ± 2,68 0,164 11,38 ± 4,13 9,33 ± 3,20 0,623 

SENSIBILIDADE SUPERFICIAL - picada 

Sente? Sim escore total (0 - 9) 5,60 ± 1,97 7,20 ± 2,48 0,169 6,00 ± 1,84 5,77 ± 1,78 0,773 

Localiza? Sim escore total (0 - 9) 5,52 ± 1,99 7,20 ± 2,48 0,142 5,88 ± 1,77 5,44 ± 1,42 0,579 

Parece agulha? Sim escore total (0 - 9) 5,00 ± 1,93 7,20 ± 2,48 0,081 5,22 ± 2,04 5,00 ± 1,65 0,733 

Sensibilidade escore total (0 - 27) 8,73 ± 3,00 11 ± 4,35 0,174 10,66 ± 4,86 9,44 ± 2,74 0,623 

SENSIBILIDADE PROFUNDA 

ARTRESTESIA escore total (0 - 3) 4,34 ± 1,02 2,20 ± 0,83 0,435 1,85 ± 1,06 2 ± 1 0,837 

CINESTESIA escore total (0 - 3) 4,30 ± 1,01 2,20 ± 0,83 0,531 1,80 ± 1,12 2 ± 1 0,785 

PALESTESIA escore total (0 - 40) 22,04 ± 6,58 26,6 ± 3,84 0,133 22,00 ± 5,25 22,77 ± 7,61 0,787 

REFLEXO MIOTÁTICO escore total (0 - 9) 0,47 ± 1,08 2,40 ± 3,91 0,287 0 ± 0 0,22 ± 0,66 0,182 

MOTOR escore total (0 - 36) 7,65 ± 9,74 11 ± 12,48 0,667 7,33 ± 10,27 10,16 ± 12,44 0,545 

MOVIMENTO ARTICULAR  
escore total (0 - 16) 

2,63 ± 4,52 8,46 ± 3,59 0,012** 2,82 ± 4,04 4,57 ± 5,54 0,853 

* Teste de Mann-Whitney 

** significância estatística p < 0.05       

& um paciente amputado foi excluído desta avaliação      
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6.6. Avaliação dos aspectos ligados à dor 

6.6.1. Frequência de dor, lateralidade e distribuição topográfica das 

lesões radiculares 
As frequências de ocorrência da dor, lado acometido e padrão de 

acometimento das raízes são ilustrados na tabela 7. Observa-se que 43 

pacientes (76,8%) foram incluídos no grupo com dor por informarem presença 

de dor quase ou diariamente. Treze doentes foram incluídos no grupo sem dor, 

sendo que 12,5% não referiu nenhuma dor, 5,4% apresentavam dor 1 dia da 

semana e 5,4% referiam dor 2 vezes por mês (gráfico 15). Quanto às raízes 

acometidas, observa-se que 41,1% dos doentes apresentaram lesão de 4 ou 5 

raízes, seguido por 39.3% que apresentou lesão de 3 raízes. Segundo a 

distribuição topográfica dos déficits sensitivos, os diagnósticos mais frequentes 

foram sediados em mão (46,4%) e braço (41,1%). Em relação à lateralidade, 29 

doentes apresentaram APB à direita e 27 à esquerda. 

O Gráfico 16 mostra a seguinte distribuição de raízes afetadas:  

média/inferior–C7, C8, T1 (46,4%); superior/inferior – C5-T1 (41,1%); 

média/superior – C5-C7 (12,5%). 
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Tabela 7. Frequência de dor, lateralidade, raízes acometidas e topografia. 

Variável nº % 

Presença de dor     

Não 13 23,2 

Sim 43 76,8 

Lateralidade     

Membro superior direito 29 51,8 

Membro superior esquerdo 27 48,2 

Número de raízes acometidas      

1 ou 2 raízes 11 19,6 

3 raízes 22 39,3 

4 ou 5 raízes 23 41,1 

Raízes acometidas por topografia     

Mão (C7 a T1) 26 46,4 

Membro superior (C5 a T1) 23 41,1 

Cotovelo ou ombro (C5 a C7) 7 12,5 

Total 56 100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 15. Distribuição (%) da frequência 
da dor. 
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6.6.2. Associações entre lateralidade, diagnósticos dermatoméricos e 

topográficos. 

  A tabela 8 mostra uma tendência estatística para maior incidência de dor 

em pacientes com APB à direita (p = 0,084). Nenhuma outra associação 

significativa foi encontrada entre as demais variáveis. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 16. Distribuição (%) das lesões 
segundo raízes afetadas. 
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Tabela 8. Frequência de dor segundo lateralidade e diagnóstico da lesão 

Variável Sem dor Com dor Total p* 

  nº % nº % nº %  

Lateralidade               

Membro superior direito 4 13,8 25 86,2 29 100,0 0,084 

Membro superior esquerdo 9 33,3 18 66,7 27 100,0   

Número de raízes acometidas (agrupado)  

1 ou 2 raízes 4 36,4 7 63,6 11 100,0 0,471 

3 raízes 5 22,7 17 77,3 22 100,0   

4 ou 5 raízes 4 17,4 19 82,6 23 100,0   

Raízes acometidas por topográfico           

Mão 7 26,9 19 73,1 26 100,0 0,687 

Membro superior 4 17,4 19 82,6 23 100,0   

Cotovelo/ombro 2 28,6 5 71,4 7 100,0   

Total 13 23,2 43 76,8 56 100,0   

* Teste qui-quadrado 

   

6.6.3. Características da sensação e da dor no membro fantasma 

A Tabela 9 mostra as frequências de distribuição de movimentos residuais 

no membro avulsionado, assim como dor associada à APB. Quanto ao 

movimento residual, 66,1% relataram movimentos no ombro, 26,8% na mão, 

21,4% no braço e 19,6% no antebraço. Do total, 23,2% negaram presença de 

movimento residual. 

Quanto à dor, 75% informaram sentir dor logo após a APB, sendo que 

33,9% reportaram dor forte e 30,4% reportaram dor insuportável. Na atualidade, 

33,9% reportaram dor forte e 19,6% reportaram dor insuportável. Além disso, 

57,1% referem sofrer muito com a dor. Não houve relação entre inicio da dor e 
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cronificação já que doentes que iniciaram a dor logo após a lesão passaram a 

sentir menos dor ou ficaram sem dor com o tempo e doentes que não sentiam 

dor, iniciaram com o passar do tempo 

Dor em região diferente da avulsão foi relatada por 48,2% dos doentes, 

sendo que os locais mais frequentes foram pescoço (28,6%) e região dorsal 

(19,6%). Assim, dividimos o grupo com dor em dois subgrupos: (i) portadores de 

dor restrita ao membro avulsionado (grupo dor neuropática, n = 19); (ii) 

portadores de dor no membro avulsionado e outras regiões (grupo dor mista, n 

= 24). 

O uso da tipoia foi relatado em 58,9% dos doentes e a presença de 

escoliose em 80,4%. 
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Tabela 9. Características clínicas associadas ao movimento e à dor no 
membro avulsionado. 

Variável nº % 

Movimento residual do membro avulsionado*   
Ombro 37 66,1 
Braço 12 21,4 
Antebraço 11 19,6 
Punho 12 21,4 
Mão 15 26,8 
Nenhum movimento 13 23,2 

Sentia dor no membro logo após a lesão   
Não 14 25,0 
Sim 42 75,0 

Como era a dor   
Fraca 1 1,8 
Moderada 5 8,9 
Forte 19 33,9 
Insuportável 17 30,4 
Não se aplica (não tinha dor) 14 25,0 

Como é a dor hoje   
Sem dor 10 17,9 
Fraca 3 5,4 
Moderada 13 23,2 
Forte 19 33,9 
Insuportável 11 19,6 

Sofre com a dor   
Muito 32 57,1 
Moderado  5 8,9 
Pouco 6 10,7 
Nada 13 23,2 

Sente dor em outra região   
Não 29 51,8 
Sim 27 48,2 

Qual região *   
Cabeça 4 7,1 
Pescoço 16 28,6 
Dorsal 11 19,6 
Lombar 7 12,5 
Costas toda 8 14,3 
Peitoral 5 8,9 

Usa tipoia   
Não 23 41,1 
Sim 33 58,9 

Apresenta escoliose   
Não 11 19,6 
Sim 45 80,4 
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Total 56 100,0 
* O número total é diferente de 56, pois a mesma pessoa pode apresentar nenhuma 
ou mais de uma opção 

Todos os doentes com APB e dor em região distal desaferentada (n=43) 

apresentaram características de dor no membro fantasma. Além da dor, outras 

sensações não dolorosas também foram relatadas, incluindo: choque não 

doloroso, contração muscular, fisgada, nervo esticando, expansão do tamanho 

da mão e formigamento leve. Estas sensações no membro fantasma foram 

reportadas por 42 doentes (75% dos totais) e listadas nas tabelas 10 e 11. 

Destes, 35 pacientes (83,3%) são do grupo com dor. Além disso, 48 pacientes 

(85,7%) informaram percepção da presença e da atividade do membro 

desaferentado durante o sono, sendo que 36 (75%) são do grupo com dor. 

Finalmente, 7 pacientes (todos do Grupo dor) relataram alguma percepção do 

membro fantasma ao tocar a face ipsilateral à APB. 

Em relação ao volume do membro avulsionado, 29 pacientes (51,8%) não 

perceberam diferença no seu volume, 16 (28,6%) tiveram a percepção de um 

volume maior, enquanto 14,3% tiveram a percepção de um volume menor. Em 

relação ao grupo sem dor, 10 doentes (76,9%) não perceberam diferença no 

volume. No grupo com dor, 19 (44,1%) não perceberam diferença no volume e 

14 (32,5%) têm a percepção de um maior volume. Sobre o comprimento do 

membro avulsionado, 23 (41,1%) não perceberam diferença, vinte e um (37,5%) 

tiveram a percepção de um membro desaferentado mais longo, enquanto 9 

(16,1%) perceberam o membro mais curto. Em relação ao grupo sem dor, sete 

(53,8%) não perceberam diferença no comprimento do membro e 5 (38,4%) 

tiveram a percepção de um membro mais longo. No grupo com dor, dezesseis 

(37,2%) não perceberam diferença no comprimento do membro e 16 (37,2%) 
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tiveram a percepção de um membro mais longo. Em resumo, observamos que, 

quando comparados aos doentes sem dor, os pacientes com dor apresentaram 

uma frequência maior de dismorfometria do membro avulsionado. 

 

Tabela 10. Frequência da sensação fantasma e percepção da dimensão do 
membro avulsionado. 

Variável nº % 

Percepção do membro fantasma após a 
lesão 

  

Não 14 25,0 
Sim 42 75,0 

Tem percepção do membro fantasma ao 
tocar na face 

  

Não 49 87,5 
Sim 7 12,5 
Percepção da presença e da atividade do 

membro desaferentado nos sonhos 
  

Não 4 7,1 
Sim 48 85,7 
Não sabe 4 7,1 

Frequência da presença do membro 
desaferentado nos sonhos 

  

Sempre 42 75,0 
Às vezes 6 10,7 
Não se aplica (não está presente nos sonhos) 8 14,3 
      

Percepção do volume do membro 
desaferentado em relação ao contralateral 

  

Normal 29 51,8 
Maior 16 28,6 
Menor 8 14,3 
Sem informação 3 5,4 

Percepção do comprimento do membro 
desaferentado em relação ao contralateral 

  

Normal 23 41,1 
Longo 21 37,5 
Curto 9 16,1 
Sem informação 3 5,4 

Total 56 100,0 

 

De acordo com a tabela 11, vinte e dois doentes (32,4%) informaram que 

a sensação fantasma iniciou antes dos 6 meses e 20 (47,6%) após os 6 meses. 
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A maioria dos doentes estão no grupo com dor, sendo que 17 (48,6%) 

informaram que a sensação fantasma iniciou antes dos 6 meses e 18 (51,4%) 

após os 6 meses. Dentre os doentes que inicialmente tinham sensação 

fantasma, 33 (78,6%) ainda convivem com essa situação, sendo que 27 (77,1%) 

fazem parte do grupo com dor. A sensação fantasma é de algumas vezes ao ano 

em 5 (11,9%) dos participantes, algumas vezes ao mês em 13 (31%) e sempre 

em 15 (37,5%). No grupo com dor, 11 (31,4%) dos doentes referiram algumas 

vezes ao mês e sempre em 15 (42,8%).  

Os tipos de sensação fantasma relatados foram divididos entre: (i) 

sensação térmica e não térmica; (ii) com e sem movimento do membro 

avulsionado. As sensações sem movimento (posição, forma ou algo que toca) 

foram as mais relatadas (81,0% dos doentes), seguida de sensações com 

movimento em 54,8%.  Dentre estas, as sensações percebidas mais 

frequentemente foram abrir e fechar a mão, rodar ou balançar o membro afetado, 

as quais estiveram presentes em 61,9% dos casos. Destes, 65,4% não 

conseguiam controlar o movimento, 96,2% percebiam o movimento como 

diferente ao do membro contralateral, 19,2% sentiam o membro imitar o 

movimento de outra pessoa, e nenhum deles conseguia combinar os 

movimentos dos dois membros. No grupo com dor, dezenove pacientes (54,2%) 

referiram sensação fantasma nas 3 categorias: com movimento, sem movimento 

e sensação dinâmica. Vinte e dois pacientes do grupo com dor (62,8%), referiram 

percepção de movimento involuntário do membro. A presença de sensação 

térmica e não térmica acometeu 35.5% dos pacientes, sendo de ocorrência 

semelhante entre os grupos com e sem dor (tabela 10). Ademais, identificou-se 

que 26 (61,9%) reportaram que a sensação fantasma é pouco ou nada parecida 
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com a sensação do outro membro, sendo que 23 (88,4%) destes doentes fazem 

parte do grupo com dor. Finalmente, 29 doentes (69%) informaram que a 

sensação fantasma atrapalha pouco ou nada nos afazeres habituais, sendo que 

a maior parte (88,4%) faz parte do grupo com dor. 

 

Tabela 11. Variáveis de sensação fantasma entre os doentes com APB. 

Variável nº % 

Tempo até o aparecimento de sensação fantasma após 
APB 

  

Primeira semana 10 23,8 
Primeiros 6 meses 12 28,6 
Mais de seis meses 20 47,6 

Ainda tem sensação fantasma   
Não 9 21,4 
Sim 33 78,6 

Frequência da sensação fantasma   
Algumas vezes ao ano 5 11,9 
Algumas vezes ao mês 13 31,0 
Sempre 15 35,7 
Não se aplica (não tem mais a sensação) 9 21,4 

Tipo de sensação fantasma *   
Térmica (queimação, gelado) 15 35,7 
Não térmica (coceira, choque, peso) 15 35,7 
Com movimento 23 54,8 
Sem movimento (posição, forma, algo que toca) 34 81,0 

Como a sensação fantasma se parece   
Dinâmica (abre e fecha a mão, roda ou balança o membro) 26 61,9 
Estática (membro esticado ou fletido) 16 38,1 

O membro se movimenta involuntariamente   
Não 16 38,1 
Sim 26 61,9 

Sensação fantasma assemelha-se àquela percebida no 
membro contralateral 

  

Muito 4 9,5 
Moderado  3 7,1 
Pouco 12 28,6 
Nada 14 33,3 
Não se aplica (não tem mais a sensação) 9 21,4 
Interferência da sensação fantasma nos afazeres habituais   
Muito 2 4,8 
Moderado  1 2,4 
Pouco 10 23,8 
Nada 19 45,2 
Sem resposta 1 2,4 
Não se aplica (não tem mais a sensação) 9 21,4 

Total 42 100,0 
* Total é diferente de 42, pois a mesma pessoa pode apresentar nenhuma ou mais de uma opção 
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6.6.4. Intensidade da dor  

Os questionários que investigam a intensidade e o tipo de dor foram 

utilizados em todos os doentes com APB, mas só o grupo com dor teve 

pontuação. Sendo assim, a análise de dados foi direcionada para esse grupo. 

O Gráfico 17 apresenta o número de doentes em função das regiões de 

dor e da lateralidade. Foi solicitado a cada paciente que relatasse a região de 

maior intensidade da dor (A), a região de segunda maior intensidade da dor (B) 

e a região de terceira maior intensidade da dor (C). Foi registrado também o lado 

(direito ou esquerdo) de cada região. Os doentes com APB à direita relataram 

dor mais forte na mão (n = 16), seguida do antebraço (n = 7) e, finalmente, do 

ombro (n = 6). Nos doentes com APB à esquerda, a dor mais forte foi relatada 

na mão (n = 12), seguida de ombro e mão (n = 11) e, finalmente, ombro (n = 4). 

Em suma, o gráfico 11 mostra que os doentes com APB referem dor mais forte 

na mão (A) (55% dos doentes com APB à direita e 46% com APB à esquerda). 

O ombro apareceu como o segundo local de dor mais forte (B) nos pacientes 

avulsionados à esquerda e terceiro local (C) nas avulsões à direita. Salienta-se 

que as regiões B e C passam de uma região desaferentada (mão, e antebraço) 

para uma região com sensibilidade relativamente preservada (ombro). Isto indica 

que a dor no ombro, de natureza nociceptiva, merece atenção em doentes com 

APB. Além disso, a maior intensidade da dor nociceptiva no ombro foi observada 

em um número maior de pacientes quando a avulsão foi à esquerda.  
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Gráfico 17. Distribuição (n) dos doentes segundo local e importância da 
intensidade da dor. 

 

Intensidade de dor nas regiões:  A > B > C 

           

O Gráfico 18 apresenta a média da intensidade da dor (EVA 0 a 100) 

quanto a sua localização e lateralidade, mostrada em uma régua analógica. Nos 

doentes com APB a direita, a maior intensidade de dor (A) ocorreu no antebraço, 

cotovelo e ombro (cada um com intensidade 90), seguida da escápula (B - 96 

pontos) e finalmente pescoço (C - 90 pontos). Em relação aos doentes com APB 

a esquerda, foi identificada maiores EVA em regiões desaferentadas: (A = 

cotovelo, B = antebraço, C = mão). 
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Gráfico 18. Distribuição da média dos EVAs segundo local e lado da dor. 

 

A - Antebraço/ cotovelo/ ombro Direito A - Cotovelo Esquerdo 

B - Escápula Direito B - Antebraço Esquerdo 

C - Pescoço C - Mão Esquerdo 

 

Quando comparamos as áreas com maior intensidade da dor e as 

pontuações (EVA) de cada região, observamos que a informação relatada pode 

mudar de acordo com o método de avaliação. O gráfico 11 mostra a área A na 

mão, independente do lado avulsionado.  O gráfico 12, contudo, mostra maior 

EVA na escápula à direita (área nociceptiva) e cotovelo à esquerda nos doentes 

com APB direita e esquerda respectivamente, mostrando discrepância dos 

resultados entre os métodos de avaliação.  

Quando questionado se houve mudança na percepção da dor da época 

da lesão comparado com o dia da avaliação clínica, os doentes tinham como 

opção as categorias: (i) a dor melhorou; (ii) manteve-se a mesma; (iii) a dor 

piorou.  Houve associação estatisticamente significativa com a lateralidade 

(p=0,064, com correção de Yates p=0,043) quando a categoria “manteve a 
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intensidade da dor” foi comparada à categoria “melhorou a intensidade da dor”. 

A maioria dos doentes com APB à direita (68,2%) relataram manter a mesma 

dor, comparado aos doentes com APB à esquerda (31,8%), ao passo que a 

maioria dos doentes com APB à esquerda (68,4%) apresentaram melhora da dor 

quando comparado aos doentes com APB à direita (31,6%). Ao ser questionado 

o quanto há de sofrimento com a dor, 75% dos doentes com APB à direita e 55% 

dos com APB à esquerda referem muito sofrimento. Lembrando que todos os 

doentes eram destros. 

 

6.6.5. Inventário Breve da Dor – BPI 

A Tabela 12 apresenta os resultados de avaliação da intensidade (EVA) 

e da interferência funcional relacionadas à dor (escores variando de 0 a 100 e 

de 0 a 10, respectivamente) no grupo com dor e nos subgrupos de dor mista e 

dor neuropática. Na interferência funcional entre os subgrupos com dor mista e 

dor neuropática, há uma tendência a significância estatística (p = 0,076, teste de 

Mann-Whitney). 

 
Tabela 12. Escores de intensidade e interferência funcional da dor. 

Variável Média Mediana Desvio Mínima Máxima MxN 

   padrão   P* 

Intensidade da dor (EVA)           0,721 

Grupo com dor (n = 43) 71,4 80 25,8 0 100  

Dor mista (n = 24) 72,6 80 23,7 7 100  

Dor neuropática (n = 19) 69,8 76 28,9 0 100  

Interferência funcional           0,076 

Grupo com dor (n = 43) 6,02 6,28 2,7 0 10  

Dor mista (n = 24) 6,75 7,21 2,42 2,14 10  

Dor neuropática (n = 19) 5,09 4,28 2,8 0 10  
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*Teste de Mann-Whitney entre os subgrupos dor mista e dor neuropática 

 

O Gráfico 19 complementa os dados da tabela 12, mostrando que a 

intensidade do grupo com dor e dos subgrupos não tem diferença. Na 

interferência funcional decorrente da dor, os itens com médias mais elevadas no 

grupo com dor foram a interferência no trabalho (7,14 pontos), no sono (6,98 

pontos) e nas atividades em geral (6,4 pontos). Quando analisamos os 

subgrupos, fica claro que o subgrupo dor mista tem as maiores escores com 

destaque para os itens já mencionados no grupo com dor. Na análise entre os 

subgrupos com dor mista e dor neuropática, há significância estatística no escore 

de atividade geral (p = 0,012, teste de Mann-Whitney) e uma tendência a 

significância estatística nos escores habilitada para caminhar e sono (p = 0,079 

e p = 0,073 respectivamente, teste de Mann-Whitney). Através do BPI, 

observamos que, ao solicitar ao doente que quantifique a intensidade da dor 

usando uma escala numérica, o valor atribuído é menor que aquele obtido com 

uma régua analógica para as áreas dolorosas no gráfico 18. Na interferência 

funcional, as questões que tiveram menor média na pontuação foram do 

subgrupo dor neuropática nos itens habilidade para caminhar, relacionamento 

com outras pessoas e habilidade para apreciar a vida (questões mais voltadas 

para o psíquico) em relação às questões físicas e ao sono. Já no subgrupo dor 

mista, encontramos maiores médias nos itens atividade geral, trabalho e sono 

(questões mais voltadas para o físico). 
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Gráfico 19. Pontuação média dos itens da intensidade e da interferência 
funcional da dor no grupo com dor e dos subgrupos dor mista e dor 

neuropática (escores de 0 a 10 pontos). 

 

 

6.6.6. Inventário de sintomas da dor neuropática – NPSI 

A Tabela 13 mostra que 60,7% dos doentes sentiram dor espontânea 

contínua nas últimas 24 horas e 44,6% relataram 11 ou mais paroxismos no 

mesmo período. 

Tabela 13. Frequência da dor espontânea contínua e paroxística. 

Variável nº % 

Presença de dor espontânea contínua das últimas 24 horas 

Permanentemente 34 60,7 

Entre 8 e 12 horas 3 5,4 

Entre 4 e 7 horas 0 0,0 

Entre 1 e 3 horas 5 8,9 

Menos que 1 hora 14 25,0 

Quantidade de ataques de dor paroxísticas nas últimas 24 horas 

Mais de 20 21 37,5 

Entre 11 e 20 4 7,1 

Entre 6 e 10 3 5,4 

Entre 1 e 5 8 14,3 

Sem ataques de dor 20 35,7 

Total 56 100 
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O Gráfico 20 apresenta os escores das dimensões que compõem o 

questionário a partir de intensidade crescente de 0 a 1. O escore total médio e 

por dimensão mostra que os doentes consideram a intensidade desses 

parâmetros inferiores a 50%, exceto a dimensão dor espontânea contínua 

superficial (0,602). A dimensão dor espontânea contínua superficial (0,602) e a 

dor evocada (0,368) tiveram a menor média. O subgrupo dor mista foi maior em 

todas as dimensões e no escore total e ficou acima dos 50% na maioria das 

dimensões, exceto dimensão da parestesia/ disestesia (0,467) e dor evocada 

(0,499). Houve significância estatística entre os subgrupos na dimensão dor 

evocada (p = 0,002) e no escore total (p = 0,035) (teste Mann-Whitney). 

 
Gráfico 20. Média das dimensões da NPSI do grupo com dor e subgrupos 

dor. 

 

mista e dor neuropática (0 a 10 pontos).  
Dimensão dor espontânea contínua superficial: queimação 
Dimensão dor espontânea contínua profunda: aperto e pressão 
Dimensão dor espontânea paroxística: choque elétrico e punhalada 
Dimensão dor evocada (alodínea / hiperalgesia): dor ao toque, dor à pressão, frio doloroso 
Dimensão parestesia / disestesia: alfinetada / agulhada 
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O Gráfico 21 apresenta a pontuação média dos itens de cada dimensão 

do questionário a partir de escalas de 0 a 10 pontos. Os itens com pontuações 

médias mais elevadas no grupo com dor foram a sensação de queimação na 

dimensão de dor espontânea contínua (6,02 pontos), a sensação de choque 

elétrico na dimensão de dor espontânea paroxística (5,21 pontos) e a sensação 

de dormência na dimensão parestesia/disestesia (4,95 pontos). O subgrupo dor 

mista é maior em todos os itens com exceção da dormência que é maior no 

subgrupo dor neuropática. Os itens que fazem parte da dimensão dor evocada: 

dor à pressão (p = 0,008) tem significância estatística e dor ao toque (p = 0,059) 

tem forte tendência à significância estatística (teste de Mann-Whitney). 

Na prática clínica, a queimação e o choque elétrico são os descritores 

mais comuns para a dor contínua e dor paroxística. A sensação de dormência é 

comumente relatada, pois todos têm áreas de hipoestesia ou anestesia, mas é 

mais alta no subgrupo dor neuropática e a dor à pressão e a dor ao toque são 

as maiores diferenças entre os subgrupos.  
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Gráfico 21. Média dos itens de cada dimensão da NPSI (0 a 10 pontos). 

 

 

6.6.7. Rastreio de dor neuropática – DN4 

Em um escore crescente de 0 a 10 pontos para rastreio de dor 

neuropática, a média foi de 5,8 pontos (dp=2,2 pontos), variando de 2 a 9, com 

mediana de 6 pontos. Observa-se que, quando o escore é dicotomizado no ponto 

de corte preconizado pelo autor (≥4,0 pontos), 45 pessoas (80,4%) têm rastreio 

indicativo de dor neuropática. O resultado mostra uma sensibilidade do DN-4 de 

91% e especificidade de 69%. No entanto, todos os doentes com APB - incluindo 

o grupo sem dor - têm hipoestesia. Assim, as questões 8 e 9 do DN4 serão 

sempre positivas. Ao excluirmos essas questões, a sensibilidade deste 

questionário cai para 74%, enquanto a especificidade sobe para 84%. Assim, a 

exclusão destes itens torna o questionário mais específico e menos sensível para 

o diagnóstico. Esse falso-positivo está presente no subgrupo dor neuropática. O 

escore total do subgrupo dor mista é mais alto, com significância estatística. 
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Tabela 14. Descrição (média ± DP) da presença das síndromes dolorosas 
dos doentes com APB. 

Características das Síndromes 
Dolorosas dos doentes com  
APB, n (%) 

Com dor 
43 (100) 

Misto 
24 (42.9) 

Neuropática 
19 (33.9) 

MxN 
p * 

DN4 escore (0–10) 6,56 ± 1,62 7,21 ± 1,25 5,74 ± 1,69 0,008 

  Dor não neuropática, DN4 < 4, n (%) 2 0 (0) 2 (11,8)  

  Dor neuropática, DN4 > 4, n (%) 41 24 (100) 17 (88,2)  

*Teste de Mann-Whitney entre os subgrupos dor misto e dor neuropática (MxN) 

 

A Tabela 15 mostra que, na avaliação de todos os doentes, os sintomas 

referidos mais frequentemente foram a queimação (71,4%), formigamento 

(69,6%), alfinetada e agulhada (60,7%), choque elétrico (55,4%) e 

adormecimento (53,6%). Ao exame físico, todos os participantes apresentaram 

hipoestesia ao toque e hipoestesia à picada de agulha. No grupo com dor e nos 

subgrupos, a frequência dos sintomas mais referidos permanece na mesma 

ordem. O subgrupo dor mista tem a maior frequência. 
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Tabela 15. Frequência da presença de indicativos de dor. 

Item (n) % total (56) com dor (43) M (24) N (19) 

Sintomas      

Queimação 40 (71,4) 37(88) 22 (91,6) 15 (78,9) 

Sensação de frio 
dolorosa 

22 (39,3) 
22 (52,3) 

16 (66,)6 
6 (31,5) 

Choque elétrico 31 (55,4) 30 (71,4) 19 (79,1) 11 (57,8) 

Formigamento 39 (69,6) 34 (80,9) 20 (83,3) 14 (73,6) 

Alfinetada e 
agulhada 

34 (60,7) 
32 (76,1) 

21 (87,5) 
11 (57,8) 

Adormecimento 30 (53,6) 27 (64,2) 17 (70,8) 10 (52,6) 

Coceira 11 (19,6) 10 (23,8) 7 (29,1) 3 (15,7) 

Exame físico     

Hipoestesia ao 
toque 

56 (100) 43 (100) 24 (100) 
19 (100) 

Hipoestesia à 
picada de agulha 

56 (100) 43 (100) 24 (100) 
19 (100) 

Estimulada pela 
escovação 

4 (7,1) 
4 (09,5) 

3 (1,25) 
1 (0,05) 

M: dor mista; N: dor neuropática 

 

6.6.8. Avaliação multidimensional da dor – McGill Breve 

A avaliação multidimensional da dor é mostrada na tabela 15. A 

intensidade média da dor foi de 5,8 (dp=3,56 pontos), variando de 0 a 10, com 

mediana de 7 pontos. O escore global médio, a partir de uma pontuação de 0 a 

15 pontos, foi de 9,36 (dp=5,15), com mediana de 11 pontos.  
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Tabela 16. Estatística descritiva dos escores de intensidade e global entre 
os doentes com APB do grupo com dor. 

Variável 
  

Média Mediana 
Desvio 
padrão 

Mínima Máxima 
MxN       

p* 

Intensidade da dor      0,485 

Com dor (n= 42) 7,43 8,00 2,18 1,00 10,00  

Dor mista (n=24) 7,21 8,00 2,28 1,00 10,00  

Dor neuropática (n=19) 7,72 8,00 2,05 3,00 10,00  

Escore global      0,719 

Com dor (n= 42) 11,7 12,00 2,89 3,00 15,00  

Dor mista (n=24) 12,0 12,50 2,68 6,00 15,00  

Dor neuropática (n=19) 11,4 11,00 3,20 3,00 15,00  

*Teste de Mann-Whitney entre os subgrupos dor misto e dor neuropática 

 

O Gráfico 22 mostra que a dimensão com média mais elevada foi a 

avaliativa no grupo com dor e nos subgrupos dor mista e dor neuropática (0,82; 

0,79; 0,86 pontos, respectivamente), seguida da sensitiva (0,77; 0,81; 0,72 

pontos, respectivamente). Isso mostra que as questões avaliativas e sensitivas 

têm maior impacto que as questões afetivas nos doentes com APB. Mesmo 

assim, não há significância estatística entre os subgrupos. 
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Gráfico 22. Pontuação média das dimensões da dor (escores de 0 a 1 
pontos). 

 

 

A tabela 17 mostra as características mais frequentes da dor do grupo 

com dor na dimensão sensitiva: dolorida (95,2%), queimação (88,0%), latejante 

(78,5%), choque (78,5%) e fisgada (76,1%). As características mais frequentes 

na dimensão afetiva foram: cansativa-exaustiva (73,2%), aborrecida (69,6%) e 

enjoada (64,3%). A dimensão avaliativa foi caracterizada principalmente pela dor 

que incomoda (100,0%). Não houve diferença importante na frequência entre os 

subgrupos dor mista e dor neuropática. 
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Tabela 17. Frequência da característica da dor no grupo com dor. 

Característica da dor nº % 

Dimensão sensitiva 
Latejante 33 78,5 
Pontada 29 69,0 
Choque 33 78,5 
Fina-agulha 24 57,1 
Fisgada 32 76,1 
Queimação 37 88,0 
Espalha 31 73,8 
Dolorida 40 95,2 
Dimensão afetiva 
Cansativa-exaustiva 40 73,2 
Enjoada 34 64,3 
Sufocante 27 48,2 
Apavorante-enlouquecedora 24 42,9 
Aborrecida 39 69,6 
Dimensão avaliativa 
Que incomoda 42 100,0 
Insuportável 27 64,2 

Nº de doentes 42 100 

 

6.6.8. Catastrofização da dor – EPCD 

A Tabela 18 apresenta os escores da avaliação de catastrofização da dor, 

a partir de valores possíveis de 0 a 5 pontos, sendo maior a catastrofização 

quanto maior a pontuação. No grupo com dor, a avaliação global apresentou 

média de 2,56 pontos (dp=1,43). A dimensão ruminação obteve média de 2,69 

pontos (dp=1,74) e a dimensão desesperança obteve média de 2,42 pontos 

(dp=1,48). A média da avaliação global e desesperança é maior no subgrupo dor 

mista e a ruminação é maior no subgrupo da dor neuropática. Os subgrupos não 

apresentam significância estatística. Esses escores mostram que os doentes 

têm bom enfrentamento já que a média não ultrapassou 50% do escore. 

Em relação à lateralidade dos doentes com dor, a dimensão 

desesperança apresenta significativa estatística (p=0,009, teste de Mann-
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Whitney com correção de Bonferroni) entre a avulsão à direita (2,44 pontos e 

dp=1,72) e à esquerda (1,34 pontos e dp=1,28).  

 

Tabela 18. Estatística descritiva das dimensões da catastrofização da dor 
entre os doentes com APB. 

Dimensão Média Mediana 
Desvio 
padrão 

Mínima Máxima MxN p* 

Avaliação global       

com dor (43) 2,56 2,77 1,43 0,00 5,00 0,668 

dor mista (24) 2,64 2,84 1,31 0,30 5,00  

dor neuropática (19) 2,46 2,75 1,61 0,00 5,00  

Ruminação       

com dor (43) 2,69 2,80 1,74 0,00 5,00 0,641 

dor mista (24) 2,58 2,30 1,57 0,00 5,00  

dor neuropática (19) 2,83 3,00 1,97 0,00 5,00  

Desesperança       

com dor (43) 2,42 2,50 1,48 0,00 5,00 0,144 

dor mista (24) 2,69 2,88 1,30 0,00 5,00  

dor neuropática (19) 2,08 2,00 1,65 0,00 5,00  
*Teste de Mann-Whitney U 

 

O Gráfico 23 mostra que os itens da dimensão ruminação com maiores 

médias foram “preciso tomar remédios para dor” (3,53 pontos) e “não posso mais 

suportar esta dor” (3,02 pontos). Na dimensão desesperança, as maiores médias 

foram “não importa o que eu fizer, minhas dores não mudarão” (3,19 pontos) e 

"isso nunca vai acabar” (3,14 pontos).  Não há significância estatística entre os 

subgrupos. 
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Gráfico 23. Pontuação média dos itens da catastrofização do grupo com 
dor e dos subgrupos dor mista e dor neuropática (escores de 0 a 5 

pontos). 

 

 

6.7. Incapacidade, humor e qualidade de vida  

 O impacto da dor e déficit motor na incapacidade, humor e qualidade de 

vida foi avaliado em todos os doentes com APB e nos subgrupos. 

 

6.7.1 – Avaliação da incapacidade do membro superior - QuickDash. 

A Tabela 19 apresenta os escores da avaliação de incapacidade em 

membro superior a partir de valores de 0 a 100 pontos, sendo que quanto maior 

a pontuação, maior a incapacidade. A avaliação de incapacidade relacionada a 

sintomas e habilidades da vida diária, o grupo com dor apresentou média de 64,1 

pontos (dp=17,7), variando de 0 a 93,20, com mediana de 70,5 pontos. Na 

avaliação da incapacidade relacionada a "sintomas e habilidades para o 

trabalho", o grupo com dor apresentou média de 58,0 pontos (dp=16,8), variando 
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de 25 a 75, com mediana de 62,5 pontos. Houve significância estatística nas 

duas categorias. 

 

Tabela 19. Escores de incapacidade em membros superiores. 

Escore Média Mediana 
Desvio 
padrão 

Mínima Máxima p* 

Sintomas e 
habilidades de 
atividades  

     <0,001** 

Sem dor (13) 21,3 25,0 16,6 0,00 45,5  

Com dor (43) 64,1 70,5 17,7 13,6 93,20  

Sintomas e 
habilidades de 
atividades (habilidade 
para o trabalho)  

     0,014** 

Sem dor (13) 10,9 9,38 10,7 0,00 25,00  
Com dor (43) 58,0 62,5 16,8 25,00 75,00  

* Teste Mann-Whitney  ** Valores de p mantidos após correção de Bonferroni 

 

O Gráfico 24 mostra a média das respostas dos doentes nas categorias 

do questionário. Na dimensão da incapacidade relacionada a sintomas e 

habilidades de atividades, os itens que apresentaram maiores médias no grupo 

com dor foram: habilidade para lavar as costas (4,19), habilidade para atividades 

recreativas que exigem alguma força ou impacto (4,19) e habilidade para usar a 

faca para cortar alimentos (4,07).  A categoria "gravidade da dor no braço, ombro 

ou mão'' (4,05) foi a 4ª categoria mais pontuada no Quickdash. Como as 

habilidades são questionadas em doentes com déficit motor, os itens 

relacionados aos aspectos bimanuais da vida diária apresentam maior 

importância quando comparados a outras categorias como "gravidade da dor no 

braço, ombro ou mão''. Vale ressaltar que o grupo de doentes sem dor (n = 13) 

teve menor incapacidade. Na dimensão "habilidade para trabalhar", 10 doentes 

responderam e os itens que apresentaram maiores médias no grupo com dor 
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foram: fazer seu trabalho tão bem quando você gostaria (3,38) e usar a mesma 

quantidade de tempo fazendo seu trabalho (3,38). O item "fazer seu trabalho 

usual por causa de dor em seu braço, ombro e mão" foi a 3ª categoria mais 

pontuada.  

  

Gráfico 24. A média nos itens entre os doentes com APB dos grupos com 
dor e sem dor. 

 

 

6.7.2 Avaliação do estado emocional - HAD 

A Tabela 20 apresenta os resultados da avaliação do estado emocional a 

partir de valores de 0 a 21 pontos, sendo pior a condição quanto maior a 

pontuação. A avaliação da ansiedade, no grupo com dor, apresentou média de 

7,81 pontos (dp=4,76), variando de 0 a 17, com mediana de 8 pontos. A 

avaliação de depressão, no grupo com dor, teve média de 6,23 pontos (dp=4,34), 

variando de 0 a 15, com mediana de 5 pontos. Pelo questionário HAD, os 
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doentes apresentam maior nível de ansiedade do que depressão frente ao 

quadro de dor e incapacidade funcional do membro afetado. O grupo sem dor 

teve pontuação muito baixa. Os dados tiveram significância estatística entre os 

grupos (p<0,001) em ambas as dimensões. Não há diferença estatística entre os 

subgrupos. 

 

Tabela 20. Escores de ansiedade e depressão (HAD). 

Dimensão Média Mediana 
Desvio 
padrão 

Mínima Máxima p* 

Ansiedade       

Sem dor (13) 1,15 0 1,95 0,00 6,00 <0,001** 

Com dor (43) 7,81 8 4,76 0,00 17,00  

Depressão       

Sem dor (13) 1,38 0 2,84 0,00 10,00 <0,001** 

Com dor (43) 6,23 5 4,34 0,00 15,00  
* Teste Mann-Whitney  ** Valores de p mantidos após correção de Bonferroni 

 

Quando aplicados os pontos de corte preconizados, o gráfico 25 mostra 

que 8 doentes do subgrupo dor mista apresentaram ansiedade limítrofe, 

enquanto 6 de cada subgrupo foram considerados ansiosos. Quanto à 

depressão, 4 dos pacientes foram considerados limítrofes e 6 do subgrupo dor 

mista e 4 do subgrupo dor neuropática foram considerados deprimidos. Na 

comparação entre os 3 grupos, há significância estatística na ansiedade (p = 

0,005, teste de Kruskal-Wallis) e com tendência a diferença estatística na 

depressão (p = 0,088). Na comparação pareada 2 a 2 na ansiedade, há 

significância estatística entre o grupo sem dor e dor mista (p = 0,002 - teste de 

Dwass-Steel-Critchlow-Fligner) e entre o grupo sem dor e dor neuropática (p = 

0,023 - teste de Dwass-Steel-Critchlow-Fligner), mas não há diferença entre os 

subgrupos dor mista e dor neuropática. 
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Gráfico 25. Distribuição (n) da ansiedade e depressão (HAD) 

 

 

O Gráfico 26 mostra que, em uma escala de 0 a 3 pontos, os itens da 

dimensão ansiedade do subgrupo dor mista com maior média foram “não ficar à 

vontade e relaxado” (1,67 pontos), “estar cheio de preocupações” (1,58 pontos) 

e "sentir-se inquieto" (1,46). No subgrupo dor neuropática o item que ficou maior 

que o subgrupo dor mista foi “sentir-se tenso e contraído” (1,63 pontos). Os itens 

da dimensão depressão com média mais elevada foram “estar lento para pensar 

e agir” (1,67 pontos), "não se sentir alegre" (1,29 pontos) e "não sentir gosto das 

coisas (0,96 pontos), todos do subgrupo dor mista.  
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Gráfico 26. Média dos itens de ansiedade e depressão (0 a 3 pontos). 

 

 

6.7.3.  Qualidade de vida e saúde – SF-12 

A Tabela 21 mostra os resultados das dimensões da qualidade de vida e 

saúde a partir de valores de 0 a 100, sendo que quanto maior a pontuação, 

melhor a situação. A dimensão física apresentou média de 38,3 pontos 

(dp=11,3), variando de 15,2 a 63,3, com mediana de 37,0 pontos. A dimensão 

mental teve média de 48,4 pontos (dp=13,1), variando de 20,6 a 66,3, com 

mediana de 51,7 pontos. A dimensão física apresenta significância estatística 

entre os grupos (p < 0,001) e a dimensão mental apresenta tendência (p = 0,074). 

Na comparação entre os subgrupos dor mista e dor neuropática na dimensão 

física, encontramos significância estatística (p=0,044 - teste Mann-Whitney). 
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Tabela 21. Estatística descritiva das dimensões de qualidade de vida. 

Dimensão 
Média Mediana Desvio Mínima Máxima p* 

    padrão       

Físico             
Sem dor (13) 51,2 53,1 7,4 38,8 63,3 <0,001** 
Com dor (43) 34,4 32,6 9,2 15,2 56,0  

Mental       
Sem dor (13) 54,6 57,8 9,5 32,3 63,9 0,074 
Com dor (43) 46,5 48,5 13,5 20,6 66,3  

     * Teste Mann-Whitney U ** Valores de p mantidos após correção de Bonferroni 

 

A Tabela 22 apresenta as frequências de distribuição das respostas dos 

itens das dimensões física e mental. Considerando a dimensão física, observa-

se que 60,7% dos participantes consideraram sua saúde geral “excelente ou 

muito boa”. O questionário usado não tinha a opção de resposta “boa”, que pode 

ter contribuído para outras respostas. No domínio capacidade funcional, foi 

relatada muita dificuldade para atividades moderadas e intensas em 42,9% e 

26,8% respectivamente.  Nos aspectos físicos, 67,9% informaram realizar menos 

do que gostaria no dia a dia e 67,9% limitaram seu trabalho ou outras atividades. 

No domínio dor, 48,2% reportaram que a dor atrapalhou bastante ou 

extremamente o seu trabalho normal. Na dimensão mental, 51,8% negaram 

dificuldades no dia a dia e 62,5% negaram dificuldades no trabalho ou outras 

atividades por causa da saúde emocional. No domínio saúde mental, 50,0% 

relataram sentir-se calmos e relaxados todo o tempo ou a maior parte do tempo, 

e 69,6% relataram sentir-se desanimados e deprimidos por pequena parte do 

tempo ou nunca. No domínio vitalidade, 42,9% informaram sentir muita energia 

durante a maior parte ou todo o tempo, enquanto 66,1% reportaram que 

problemas emocionais atrapalharam o domínio da vida social por pequena parte 

do tempo ou nunca. 
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Tabela 22. Estatística descritiva dos itens da qualidade de vida dos 
grupos sem dor e com dor. 

Dimensão Domínio Item   nº % 

Físico 

Estado 
geral de 
saúde 

Em geral, sua 
saúde é 

Sem 
dor 

Com 
dor 

Total  

    Excelente 5 6 11 19,6 

    Muito boa 7 16 23 41,1 

    Boa* 0 0 0 0,0 

    Regular 1 18 19 33,9 

    Ruim 0 3 3 5,4 

Físico 
Capacidade 
funcional 

Dificuldade para 
atividades 
moderadas  

    

    Dificulta muito 0 24 24 42,9 

    Dificulta pouco 4 10 14 25,0 

    
Não dificulta de 
modo algum 

9 9 18 32,1 

Físico 
Capacidade 
funcional 

Dificuldade para 
atividades mais 
intensas 

    

    Dificulta muito 1 14 15 26,8 

    Dificulta pouco 1 15 16 28,6 

    Não dificulta de 
modo algum 

11 14 25 44,6 

Físico 
Aspectos 
físicos 

Fez menos do que 
gostaria por causa 
da saúde física 

 
 

  

    Sim 3 35 38 67,9 

    Não 10 8 18 32,1 

Físico 
Aspectos 
físicos 

Limitou seu 
trabalho ou outras 
atividades por 
causa da saúde 
física 

 

 

  

    Sim 3 35 38 67,9 

    Não 10 8 18 32,1 

Físico Dor 
Dor atrapalhou seu 
trabalho normal 
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    Não, nem um pouco 12 5 17 30,4 

    Um pouco 0 8 8 14,3 

    Moderadamente 0 4 4 7,1 

    Bastante 1 16 17 30,4 

    Extremamente 0 10 10 17,9 

Mental 
Aspectos 
emocionais 

Fez menos do que 
gostaria por causa 
da saúde 
emocional 

    

    Sim 2 25 27 48,2 

    Não 11 18 29 51,8 

Mental 
Aspectos 
emocionais 

Limitou seu 
trabalho ou outras 
atividades por 
causa da saúde 
emocional 

    

    Sim 2 19 21 37,5 

    Não 11 24 35 62,5 

Mental 
Saúde 
mental 

Sentir-se calmo e 
tranquilo 

    

    Todo o tempo 6 6 12 21,4 

    
A maior parte do 
tempo 

5 11 16 28,6 

    Boa parte do tempo 1 2 3 5,4 

    
Alguma parte do 
tempo 

0 11 11 19,6 

    
Uma pequena parte 
do tempo 

1 10 11 19,6 

    Nunca 0 3 3 5,4 

Mental 
Saúde 
mental 

Sentir-se 
desanimado e 
deprimido 

    

    Todo o tempo 6 8 1 1,8 

    
A maior parte do 
tempo 

3 7 5 8,9 

    Boa parte do tempo 2 3 4 7,1 

    
Alguma parte do 
tempo 

1 7 7 12,5 



 

 

100 

    
Uma pequena parte 
do tempo 

0 15 19 33,9 

    Nunca 1 3 20 35,7 

Mental Vitalidade 
Sentir-se com 
bastante energia 

    

    Todo o tempo 0 1 14 25,0 

    
A maior parte do 
tempo 

0 5 10 17,9 

    Boa parte do tempo 1 3 5 8,9 

    
Alguma parte do 
tempo 

2 5 8 14,3 

    
Uma pequena parte 
do tempo 

2 17 15 26,8 

    Nunca 8 12 4 7,1 

Mental 
Aspectos 
sociais 

Problemas 
emocionais 
atrapalharam vida 
social 

    

    Todo o tempo 1 5 6 10,7 

    
A maior parte do 
tempo 

0 7 7 12,5 

    
Alguma parte do 
tempo 

1 5 4 7,1 

    
Uma pequena parte 
do tempo 

3 12 15 26,8 

    Nunca 8 14 22 39,3 

Total     13 43 56 100 

*O questionário utilizado apresentava ausência da alternativa “Boa”. 
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6.8. Excitabilidade cortical 

A tabela 23 mostra as variáveis de excitabilidade cortical ipsi x 

contralateral e a análise pareada nos doentes com ABP com e sem dor. A análise 

dos doentes sem dor mostrou não haver significância estatística entre os 

hemisférios, exceto pela IIC (p=0,033). A análise dos doentes com dor mostrou 

diferença estatisticamente significativa em todos os parâmetros, de modo que o 

PEM120% (p = 0.003), o PEM140% (p = 0,024) e o LMR (P < 0,001) registrados 

no lado contralateral à APB foram menores que aqueles registrados no lado 

ipsilateral. A inibição, por outro lado, foi maior no lado contralateral (P < 0,001). 

Análise a seguir, os doentes dos subgrupos dor mista e dor neuropática. O grupo 

dos doentes com dor mista, apresentou significância estatística no LMR (p = 

0,002), PEM 120% (p = 0,037) e na FIC (p = 0,021), e uma tendência estatística 

para o PEM 140% (p = 0,060). Em relação aos pacientes com dor neuropática, 

houve significância estatística na FIC (p = 0,007), além de uma tendência para o 

PEM 120% (p = 0,064), LMR (p = 0.097) e IIC (p = 0,057). 

Esta análise mostra que há diferença entre os hemisférios do grupo com 

dor. Já nos subgrupos dor mista e dor neuropática, apresentam diferenças entre 

si mostrando particularidades nos parâmetros nos doentes que têm dor 

nociceptiva. 
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Tabela 23. Estatística descritiva [mediana; P25%-P75%] das Medidas de Excitabilidade Cortical (em microvolts) 
segundo região avaliada entre os doentes com APB. 

Tipo 
de Dor 

LMR PEM 120 PEM 140 

ipsilateral 
contra 
lateral 

trapézio p* p** ipsilateral 
contra 
lateral 

trapézio p* p** ipsilateral 
contra 
lateral 

trapézio p* p** 

sem dor [48; 40-52] [46; 39-61] [48,5; 45-57] 
0,367ᵃ 0,812ᵃ 

[228; 22,3-719] [80,4; 27,2-430] [53,5; 26,7-129] 
0,588 0,380 

[947; 48-1570] [335; 68-934] [113; 46-181] 
0,455 0,380 

com dor [50; 43-58] [30; 0-57] [54; 48-63] 
<0 ,001ᵃ <0 ,001ᵃ 

[183; 66,9-487] [11,2; 0-217] [93,2; 32,2-170] 
0,003 0,725 

[438; 173-967] [10; 0-520] [172; 60,5-399] 
0,024ᵃ 0,735 

misto [50; 43,5-58] [19; 0-54] [55; 48-64] 
0,002ᵃ <0,001 

[193; 72-515] [5,6; 0-340] [85,3; 39,3-167] 
0,037 0,922 

[710; 180-1525] [5; 0-1500] [241; 62,8-391] 
0,060 0,833 

neuropático [50; 43-55] [30; 0-60] [53; 48,5-61,5] 
0,097 0,033 

[144;55,9-372] [21,9; 0-156] [142; 24,7-172] 
0,064 0,489 

[275; 144-587] [26,3; 0-463] [126; 52,9-404] 
0,313ᵃ 0,934 

* Ipsilateral x contralateral - Teste simples pareado de Wilcoxon; ** Trapézio x contralateral - Teste simples pareado de Wilcoxon 

ᵃ par de valores pareados 
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Tabela 24. Estatística descritiva [mediana; P25%-P75%] das Medidas de Excitabilidade Cortical (em microvolts) 
segundo região avaliada entre os doentes com APB. 

Tipo de Dor 
Inibição Intracortical Facilitação Intracortical 

ipsilateral contralateral trapézio p* p** ipsilateral contralateral trapézio p* p** 

sem dor [403; 32,5-479] [121; 46,1-178] [79,9; 35-120] 0,033 0,677 [652; 44,9-944] [320; 124-429] [99,7; 46-135] 0,244 0,077 

com dor [140; 39-283] [0; 0-150] [85,5; 25,8-210] 0,023 0,831 [226; 103-879] [0; 0-393] [140; 47,4-287] <0 ,001 0,756 

misto [143; 59,3-310] [12; 0-220] [96,5; 42,9-240] 0,136 0,643 [244; 102-1186] [7,6; 0-694] [135; 84,8-322] 0,021 0,684 

neuropático [126; 35,4-283] [0; 0-144] [76,1; 15,7-140] 0,057 0,890 [194; 109-601] [0; 0-192] [140; 22,1-214] 0,007 0,978 

* Ipsilateral x contralateral - Teste simples pareado de Wilcoxon; ** Trapézio x contralateral - Teste simples pareado de Wilcoxon 

ᵃ par de valores pareados 
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O Gráfico 27 apresenta os resultados das medidas das áreas corticais do 

córtex motor primário (M1) nos grupos sem dor, dor mista e dor neuropática. A 

área cortical ipsilateral do subgrupo dor mista teve a maior média de 7,14cm3 

(dp=8,13cm3). A área cortical contralateral do subgrupo dor neuropática teve a 

maior média de 3,82cm3 (dp=6,22cm3). O subgrupo com maior variação entre os 

hemisférios foi o do subgrupo dor mista (variação de 4,22cm3), seguido pelo 

grupo sem dor (variação de 3,32cm3) e com menor variação foi o do subgrupo 

dor neuropática (variação de 1,71cm3). 

 

Gráfico 27. Média das Áreas Corticais (cm3) do cortex motor primário 
segundo as áreas avaliadas e dor entre os doentes com APB. 

 

 

 

 

 



 

 

 

105 

6.8.1 – Distribuição da normalidade 

A análise da distribuição das variáveis quantitativas mostrou que nenhuma delas 

apresentou adesão à distribuição normal (p<0,05 no teste Shapiro-Wilk), 

determinando o uso de testes não paramétricos para realização dos testes de 

associação. Os resultados das avaliações da distribuição de normalidade estão 

apresentados no Anexo II (Tabela A e gráficos). 

 

4.8.1 – Correlações entre os parâmetros de EMT 

As análises das correlações pelo coeficiente de Spearman (p<0,05) entre os 

parâmetros EMT não foram observadas associações estatisticamente 

significativas em nenhum dos parâmetros na comparação da região ipsilateral 

com a região contralateral, nem comparação da região contralateral com a região 

do trapézio. Na comparação da região ipsilateral com a região do trapézio, 

somente o LMR apresentou correlação estatisticamente significativa entre as 

duas medidas (r=0,671; p<0,001 após correção de Bonferroni).  
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7. Discussão 

Neste estudo, realizamos uma investigação clínica detalhada dos 

principais aspectos clínicos associados à APB em uma população numerosa de 

doentes (n=56). Todos os questionários utilizados apresentaram boa 

consistência conforme atestam os altos valores alfa de Crombach. Para todas 

as dimensões e escores globais, a exclusão de algum dos itens dos instrumentos 

não proporcionou melhorias relevantes nos resultados, exceto para a dimensão 

avaliativa do McGill Breve, que passou de um valor de alfa de 0,6 para 0,8 após 

a exclusão dos dois itens. Além disso, investigamos a excitabilidade cortical e a 

área cortical ipsi e contralateral à APB através da técnica de Estimulação 

Magnética Transcraniana.  

 

7.1 - Dados Sociodemográficos 

Nossos dados mostram que a população mais exposta à APB são 

homens jovens, vítimas de acidentes motociclísticos, com baixo nível 

educacional e exercendo atividades laborais de baixa remuneração. Ademais, a 

maioria destes doentes encontrava-se sem atividade de trabalho após a APB, 

atestando os danos sociais e econômicos ocasionados por esta doença. Estes 

dados estão de acordo com outras casuísticas (Teixeira, 2002; Jain et al., 2012; 

De Morais et al., 2015; Bertelli et al., 2017) e têm se mantido com configuração 

estável ao longo do tempo. Os dados da tese de Teixeira (2002) mostram que o 

perfil socioeconômico dos doentes com APB atendidos no Hospital das Clínicas 

da FMUSP não mudou ao longo de mais de 10 anos. A média da idade dos 

doentes era baixa (37,2 anos), assim como o nível escolar e sociocultural. A 
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maioria dos doentes foi vítima de acidente motociclístico. De acordo com o 

Departamento Nacional de Trânsitos (DENATRAN), há em torno de 34.000.000 

de pessoas habilitadas para trafegar em motocicleta no Brasil, sendo que houve 

um aumento de 17,5% nos últimos 5 anos (Caldeira, 2021). Apenas na cidade 

de São Paulo, houve um registro de quase 39.000 acidentes de motocicletas em 

2021. Esse número representa um aumento de 43% em relação ao ano anterior 

(Ianelli, 2021). Deste modo, as estatísticas públicas e os nossos dados atestam 

a negligência com que esta doença é tratada e aponta para a necessidade 

urgente de políticas públicas de prevenção. 

 

7.2 - Características da APB e impacto na qualidade de vida 

Dentre os portadores de APB, a maior parte (76.8%) referiu dor de 

aspecto frequente. Interessante ressaltar que a dor foi o principal evento 

incapacitante, sendo ainda mais saliente que o déficit motor. Este dado é original, 

pois este é o único trabalho que avalia os eventos incapacitantes em uma doente 

com APB com e sem dor. Além disso, ressalta o impacto relevante e negativo da 

dor nas atividades de vida diária destes doentes. Salientamos também que cerca 

de 80% dos doentes apresentaram lesão de 3 ou mais raízes, atestando a 

gravidade das lesões e a provável associação frequente e o início precoce da 

dor.  Observamos também um equilíbrio na distribuição da lateralidade das 

lesões (direita = 29 doentes; esquerda = 27 doentes), tornando confiável o teste 

de nossas hipóteses envolvendo a lateralidade e a expressão clínica. 

Em relação à lateralidade, os doentes com APB à direita (58,1%) tiveram 

uma tendência a maior incidência de dor quando comparados àqueles com APB 

à esquerda. Este dado original foi obtido graças ao grande número de doentes 
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com APB, portadores ou não de dor, recrutados neste estudo. O fato de todos 

os nossos doentes serem destros pode explicar a maior incidência de dor à 

direita, haja vista que os fenômenos de plasticidade cortical mal adaptada e a 

dor são descritos com maior expressão no membro superior dominante (Flor, 

1995; Feng et al., 2015; Simon et al., 2016). Identificamos também que os 

doentes com APB à esquerda têm maior número de raízes acometidas e, 

consequentemente, maior incidência de plegia. Esses achados podem se 

relacionar à direção de tráfego de trânsito no Brasil e à menor eficácia de reação 

de proteção à queda do hemicorpo esquerdo nos indivíduos destros. Na 

Inglaterra e no Japão, onde a direção do trânsito é oposta, as APBs ocorrem 

mais frequentemente à direita, segundo Thomas e Sheehy (1988) e Ishijima et 

al. (1988).  

Mostramos que 11 doentes foram submetidos à microcirurgia reparadora 

visando recuperação motora do membro superior. Dentre estes, 9 pertenciam ao 

grupo com dor, os quais referiam dor insuportável (n = 5), dor forte (n = 2) e dor 

moderada (n = 2) logo após a lesão. Após a cirurgia, os dados obtidos de seis 

destes doentes apontaram para dor de intensidade semelhante ao período 

anterior ao procedimento, ou seja: dor insuportável em 4 e dor forte em 2 

doentes. Deste modo, a microcirurgia reparadora não apresentou efeito 

terapêutico analgésico significativo. Apesar de nossos doentes apresentarem 

um grave comprometimento motor, nossos dados não nos permitem avaliar o 

impacto da microcirurgia reparadora na função motora. Futuros estudos que 

possam correlacionar o benefício motor pós-cirúrgico com eventuais efeitos 

analgésicos serão de grande interesse, pois a literatura mostra melhoria da 

plasticidade cortical e da dor em doentes com melhor desempenho funcional 
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motor (Htut et al., 2006; Bigbee et al., 2007, 2008; Oberlin, 2009; Risling et al., 

2011; Yoshikawa et al., 2012; Sun et al., 2014).  

 

7.3 - Desempenho motor 

Alguns doentes apresentaram movimento residual do membro plégico, 

sendo o ombro a parte mais preservada. Quando analisamos a totalidade de 

doentes com APB, não identificamos diferença de movimento residual entre os 

doentes com APB à direita e esquerda, apesar do número de raízes 

avulsionadas à esquerda ter sido maior. Esse achado pode ter relação com o 

movimento do músculo trapézio, o qual é inervado pelo nervo acessório - nervo 

não constituinte do plexo braquial. Necessário ponderar também que os 

movimentos residuais foram baixos e insuficientes para gerar movimento 

articular com amplitude significativa. Os reflexos miotáticos estiveram mais 

presentes nos doentes com APB à direita, onde o número de raízes acometidas 

foi menor. Apesar do desempenho levemente melhor nos doentes com APB à 

direita, a dor ocorreu com maior frequência nesses doentes. Isso provavelmente 

se deve à pobre performance motora observada em ambos os grupos, incapaz 

de trazer plasticidade somatossensitiva como aquela postulada por alguns 

autores (Sumitani et al 2010; Sun et al 2014; Feng et al 2015) 

 

7.4 - Alterações sensitivas e sua relação com a motricidade 

  Em relação aos escores de sensibilidade tátil e dolorosa, nossa análise 

mostrou semelhança estatística entre os lados. Logo, o fato de a avulsão 

acontecer à direita ou à esquerda não parece afetar os achados do exame de 

sensibilidade à dor. Contudo, ao analisar os doentes com APB à direita entre os 
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grupos (dor e sem dor), o grupo sem dor apresentou maior sensibilidade 

superficial ao toque. No entanto, os doentes com APB à direita e com maior 

prejuízo da sensibilidade lemniscal tiveram uma tendência maior a desenvolver 

dor (p = 0,084), dado que pode ter relação com dominância hemisférica, 

plasticidade cortical, mas com menor número de raízes acometidas, que parece 

não ter significância para intensidade da dor, no entanto, quanto maior a dor, 

maior será a plasticidade cortical mal adaptativa (Raffin et al., 2016). Outro ponto 

importante é que tanto na sensibilidade ao toque quanto a picada os doentes 

tiveram maior dificuldade para qualificar ou caracterizar o estímulo (toque, 

algodão ou agulhada). Deste modo, é importante alertar o clínico sobre a 

importância deste aspecto durante a semiologia, principalmente naquele doente 

capaz de sentir e localizar o estímulo. Portanto, devemos pedir ao doente que 

feche os olhos e descreva “o que ele sente" ou "se a sensibilidade se assemelha 

a uma agulhada ou ao toque de um algodão". 

 Na avaliação da sensibilidade profunda (palestesia, cinestesia e 

artrestesia), todas as modalidades estiveram gravemente comprometidas. Além 

disso, não foi observada diferença significativa quando os lados avulsionados 

foram comparados. Finalmente, observamos um gradiente distal-proximal de 

comprometimento da sensibilidade profunda, sendo maior comprometimento em 

mãos e punho e o menor comprometimento em ombros. 

A análise da sensibilidade nos territórios vizinhos ao membro avulsionado 

mostra que, não só o membro superior envolvido, mas toda a estrutura corporal 

foi afetada. Sendo assim, 24 doentes (55,8%) referiram dor em outras regiões 

do corpo. As regiões cervical e dorsal foram os principais focos de dor 

nociceptiva, cuja intensidade foi comparável à dor neuropática no membro 
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avulsionado. Este dado é original e chama a atenção para a relevância da dor 

musculoesquelética nos doentes com APB. Isto nos levou a subdividimos o 

grupo de doentes com dor em dois subgrupos: (i) dor neuropática (n = 19) e (ii) 

dor mista (n = 24); sendo que neste último, houve dor musculoesquelética forte. 

Salienta-se que os mecanismos fisiopatológicos envolvendo o componente 

musculoesquelético ainda são alvos de debate, sendo provável uma 

coexistência dos componentes nociceptivos e da plasticidade cortical (Shraim et 

al., 2021). Além disso, é provável que existam mecanismos fisiopatológicos 

comuns originando as dores nociceptivas e neuropática, como a somação 

temporal, a difusão espacial gerada pelo aumento de campos receptivos 

neuronais e a redução do limiar nociceptivo (Staud, 2007). Deste modo, os 

nossos resultados mostram que o tratamento da dor nociceptiva de regiões 

vizinhas aos territórios de avulsão é fundamental para a melhoria da dor e 

qualidade de vida nos doentes com APB. Também identificamos mudanças na 

estrutura, equilíbrio e propriocepção corporal, sobretudo no grupo de doentes 

com dor. Assim, o uso da tipoia foi mais frequente no grupo de doentes com dor 

neuropática (79%), enquanto a escoliose afetou a maioria do grupo de doentes 

com dor (86%), sem diferença entre os subgrupos neuropático e misto. 

Importante destacar que os estudos de reabilitação mostraram que algumas 

destas disfunções sensitivas, assim como suas complicações estruturais 

musculoesqueléticas podem ser minimizadas nos doentes com amputação dos 

membros inferiores (Schafer et al., 2018; Abbas et al., 2021). Nossos resultados, 

entretanto, são originais ao mostrar a gravidade e as consequências estruturais 

destas disfunções sensitivas nos doentes com APB, levantando a discussão 
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sobre a importância da reabilitação precoce nesses doentes, algo não estudado 

até o momento. 

Ainda em relação às disfunções sensitivas e sua relação com a gênese 

da dor, Makin et al. (2013b) sugerem que a perda de aferência sensitiva não seja 

o fator desencadeante primordial para o desenvolvimento da dor do membro 

fantasma em amputados, mas propõe que a plasticidade cortical associada a 

esta dor seja evocada por aferências nociceptivas bottom-up e por fenômenos 

de reorganização neuronial do tipo top-down que demonstra menor supressão 

descendente. Trazendo esta hipótese para o nosso contexto, as aferências 

nociceptivas e motoras oriundas de estruturas lesionadas e adjacentes à avulsão 

(como músculos, fáscias, tendões e articulações) alimentariam disfunções em 

redes corticais somatossensitivas (fenômeno bottom-up). Estas disfunções se 

propagariam através das projeções corticais para os núcleos talâmicos 

específicos - núcleos ventral póstero-lateral (VPL), ventral póstero-medial (VPM) 

e porção posterior do ventral medial (VmPo - e, destes, para os neurônios da 

formação reticular do tronco cerebral e das lâminas superficiais da substância 

cinzenta do corno posterior da medula espinal (fenômeno top-down). Estes 

fenômenos explicariam a relação íntima entre o ato motor e os sistemas 

sensitivos relacionados à motricidade. Além disso, justificam os maiores escores 

no subgrupo de doentes com dor mista, comparado aos doentes com dor 

predominantemente neuropática. Esse excesso de informação nociceptiva 

provavelmente desencadeou fenômenos de sensibilização periférica e central 

que serviram de base para a instalação de dor crônica (Campbell, 2006; 

Costigan, 2009). Assim, nossos dados corroboram a hipótese de que o 

tratamento agressivo da dor aguda de natureza nociceptiva logo após a APB é 
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de grande importância para a profilaxia da dor nestes doentes. As atividades 

laborais e intelectuais são estratégias poderosas para inibir a plasticidade 

cortical mal adaptativa e deve ser sempre encorajada junto a reabilitação 

precoce. 

Dentre os vários subsistemas sensitivos que interagem com a 

motricidade, destaca-se a sensibilidade proprioceptiva. Ela informa o SNC sobre 

a posição das diferentes partes do corpo durante o movimento. Os 

mecanoceptores executam esses processos através dos fusos musculares, 

responsáveis pela detecção das variações do comprimento das fibras e os 

órgãos tendinoso de Golgi, envolvidos na sinalização da força de contração. 

Estas estruturas podem exercer influências opostas, implicando no modelo de 

dor adaptativa musculoesquelética. Este modelo propõe que a ativação dos 

agonistas seja diminuída pela presença de dor, enquanto a ação dos 

antagonistas seja aumentada (Baldo, 1995). Deste modo, a dor muscular 

profunda resultaria em uma adaptação protetora, envolvendo os receptores 

periféricos musculares, os circuitos medulares e as estruturas 

suprassegmentares (Merkle, 2020). A dor crônica envolveria, assim, as 

alterações motoras e sua relação com o SNC, numa íntima relação de troca de 

informação entre o ato motor, a sincronia visual-tátil, a sensibilidade somática e 

o encéfalo.  

Alguns autores investigaram a reorganização cortical após a amputação 

traumática do membro superior mostrando que a região de representação da 

mão no M1 se ativa durante movimentos dos segmentos proximais do braço 

(Kew et al., 1994; Giraux et al., 2001), e que a estimulação cortical desta região 

evoca a contração destes segmentos (Cohen et al., 1991; Roricht et al., 1999, 
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Mercier et al., 2006). Harrar et al. (2013) mostraram que a movimentação de um 

dedo contribui para a plasticidade cortical dos dedos adjacentes. Esses estudos 

mostram que a plasticidade que ocorre em uma determinada área cortical motora 

se estende para suas adjacências, amplificando seu raio de ação no processo 

de reabilitação motora. Além disso, Makin et al. (2013) mostrou que a atividade 

de outros músculos adjacentes à mão amputada levou à ativação de áreas 

corticais relacionadas à mão. Este e outros estudos mostraram que as ações 

motoras adjacentes e periféricas à lesão contribuem para a plasticidade cortical 

do alvo lesado. 

 

7.5 - Sensação e dor no membro fantasma 

A dor do membro fantasma está presente na maioria das doenças que 

alteram o movimento do membro e está presente em 77% dos nossos doentes 

pós-APB e 90% nos doentes após amputações (Fraser, 2002; Shankar, 2015). 

A sensação fantasma tem prevalência de 32,4 - 90% após a amputação (Fraser, 

2002; Stankevicius et al., 2021). Identificamos sensação fantasma em 75% dos 

doentes com APB logo após o traumatismo e em 60% no momento da entrevista. 

A qualidade e a intensidade da dor do membro fantasma após a APB variaram 

amplamente entre os doentes, sendo, na maioria das vezes, descritas como 

queimação, latejamento e fisgadas fortes. A dor foi exacerbada por atos diários 

comuns, como permitir que o membro ficasse pendurado livremente e frio, bem 

como mudanças na temperatura do ambiente, estresse, ansiedade e depressão. 

A duração também variou de alguns meses a muitos anos ou mesmo décadas, 

em concordância com outros estudos em doentes amputados (Shankar, 2015; 

Raffin et al., 2016). Todos os doentes deste estudo são do sexo masculino e 
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nenhum apresentou dor antes da APB, diferente da dor do membro fantasma 

pós-amputação, cuja frequência é habitualmente maior no sexo feminino e nos 

doentes com dor forte pré-amputação (Shankar, 2015). Vale ponderar, contudo, 

que a maior parte de nossos doentes apresentou dor nociceptiva forte logo após 

o traumatismo - como já discutido - fato que pode explicar a alta incidência de 

dor no membro fantasma em nossa casuística. A sensação fantasma que 

aparece logo após a amputação pode desaparecer com o tempo, fato também 

observado em nossos resultados. Observamos que metade dos nossos doentes 

apresentaram sensação fantasma 6 meses após o traumatismo, incidência maior 

que os 35% que foi descrito em doentes amputados (Fraser et al., 2002). 

Relatamos também uma maior incidência de sensação fantasma no grupo de 

doentes com dor, diferente dos dados descritos em população de amputados 

(Giummarra et al., 2007). Além disso, a evocação da sensação do membro 

fantasma ao toque da pele de regiões com representação cortical vizinha (como 

a face) foi obtida em apenas 7 doentes desta série. Este dado difere daqueles 

obtidos em amputados, onde a sensação fantasma foi obtida frequentemente ao 

toque da face (Acerra et al., 2007). Nos doentes com LPB, a orelha externa 

ipsilateral é mais comum encontrar a evocação da sensação fantasma 

(Pazzaglia et al., 2018). Por fim, não identificamos o fenômeno de Telescopagem 

em nossos doentes. Este fenômeno está presente em 24,6% dos doentes 

amputados (Stankevicius et al., 2021), caracterizado por sensação progressiva 

de encurtamento do membro fantasma e percepção da mão próxima ao coto. 

Assim, os dados clínicos deste estudo sugerem que os mecanismos 

fisiopatológicos da sensação fantasma que ocorrem após a APB diferem 

daqueles ocorridos no doente amputado. 
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Em relação à percepção do membro avulsionado durante o sono, 

identificamos que 85% dos doentes com APB referem esquema corporal intacto 

e percepção normal do movimento. Este dado é original em doentes com LPB e 

está de acordo com poucos relatos de casos que descrevem a percepção onírica 

do membro amputado (Vetrugno et al., 2009; Alessandria et al., 2011; Siclari et 

al., 2020). De fato, a percepção do corpo durante os sonhos pode diferir da 

percepção do corpo real. Assim, foi descrito, durante os sonhos, que doentes 

com amputação de membros inferiores podem andar e a dor do membro 

fantasma pode desaparecer (Siclari et al., 2020). Deste modo, nossos dados 

reforçam esses achados, colaborando com a compreensão dos mecanismos de 

percepção corporal durante o sonho. Ao contrário do que ocorre no sono, há 

relatos de pessoas sob vigília que foram submetidas ao bloqueio do plexo 

braquial para cirurgia de membro superior de outra natureza (Melzack e 

Bromage, 1973) que experimentaram sensação do membro fantasma que não 

permaneceu na mesma posição que a ocupada pelo membro no momento da 

anestesia (Giummarra et al., 2007). 

A dismorfometria foi observada com maior frequência nos doentes com 

APB e dor: encurtamento do membro em 16,1% e alongamento em 37,5%. 

Observou-se este fenômeno também em doentes amputados, porém com 

frequências opostas: encurtamento em 28% e alongamento em 8%, novamente 

sugere mecanismos de reorganização cortical distintos nas duas condições. A 

literatura acerca da sensação do membro fantasma descreve diversos tipos de 

sensação em doentes amputados (Fraser et al., 2002; Giraux et al., 2003; 

McCabe et al., 2008; Mercier et al., 2009). Nos doentes com APB, observamos 

que a sensação do membro fantasma está presente com e sem movimento. 
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Estas últimas são as mais frequentes (81%) e são descritas em termos de 

formato do membro, postura ou sensação de que algo toca o membro. A postura 

fixa (sensação estática) esteve presente em 38,1%, enquanto a movimentação 

involuntária (sensação dinâmica) em 61,9% dos doentes com APB. Novamente, 

estes dados diferem dos dados em amputados, onde foi observada postura fixa 

do membro fantasma em 63% e algum tipo de movimento do membro em 53% 

dos doentes (Fraser et al., 2002). Sendo assim, os doentes com APB têm mais 

vivência do movimento do membro fantasma do que os doentes amputados. 

Finalmente, 69% dos nossos doentes referiram que a sensação fantasma 

atrapalha pouco ou nada nos afazeres do dia a dia. Estes dados se assemelham 

àqueles obtidos em doentes amputados (Costa et al., 2021) e sugere que a 

sensação fantasma não tem natureza desagradável, seja na amputação, seja na 

avulsão. 

 

7.6 - Intensidade da dor e áreas dolorosas 

 A dor pós-APB é muito forte. Quando questionamos sobre a intensidade 

nas 3 regiões de maior dor, os doentes com APB à direita e à esquerda relataram 

um gradiente decrescente, cuja distribuição se estende de distal para proximal. 

Sendo assim, a mão tem a maior intensidade. Teixeira (2002), também fez esse 

questionamento e identificou padrão semelhante, sendo em média:  mão (92%), 

antebraço (90%), braço (40%) e ombro (6%). Entendemos que essa intensidade 

da dor de distal para proximal tenha relação direta com a representação cortical 

no homúnculo de Penfield, sendo maior na mão que em outras áreas. Esta maior 

representação traz consigo maior ocorrência de plasticidade mal adaptativa, 

fenômeno associado a dor (Raffin et al., 2016). É interessante notar que a dor 
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no ombro foi relatada como terceira maior intensidade pelos doentes com APB 

à direita e segunda e terceiro maior para os doentes com APB à esquerda. Isso 

pode ter relação com as estruturas vizinhas que têm que sustentar o membro 

avulsionado. Levando a lesões na musculatura adjacente como trapézio, 

escalenos, esternocleidomastóideo e toda modificação do eixo corporal. 

A análise das regiões de maior dor através de uma escala analógica 

mostrou diferenças interessantes, na medida que: (i) a mão direita não aparece 

entre as 3 principais regiões nos doentes com APB à direita; (ii) a mão esquerda 

fica com o terceiro maior EVA (80) nos doentes com APB à esquerda, ficando 

atrás do cotovelo (85,5) e antebraço (83,3). Estes achados ilustram as diferenças 

das métricas de dor em função do instrumento de avaliação (Yazdi-Ravandi et 

al., 2013). Neste âmbito, o uso de escalas analógicas ou régua numérica 

representa um grande desafio, dado o baixo índice de escolaridade em nossa 

casuística. Válido ressaltar que, de modo semelhante à escala numérica, os 

doentes com APB à direita apontam maior intensidade de dor que os doentes 

com APB à esquerda. O método mais intuitivo da régua analógica e sem 

números pode refletir uma intenção mais assertiva e a escala numérica pode 

gerar dúvidas para que lado a intensidade é maior. 

Apontamos finalmente que a região cervical e da escápula direita tiveram 

altos valores nas EVAs (96 e 90, respectivamente), mostrando o alto impacto da 

dor nociceptiva, frequentemente negligenciada nestes doentes. Estudos 

anatômicos demonstram relações entre a inervação cutânea da região da 

escápula e cervical com as raízes de C5 a T1 (Tanaka et al., 2006; Mizutamari 

et al., 2010). A dor na região da escápula e cervical tem íntima relação com a 
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APB como informação nociceptiva bottom-up para a intensificação da dor e 

maior plasticidade cortical mal adaptativa. 

  

7.7 - Avaliação Instrumentalizada da Dor - Questionários 

A intensidade da dor avaliada pelo BPI mostra valores diferentes de 

acordo com a metodologia utilizada. No grupo com dor, a intensidade média da 

dor foi de 6,35 usando régua numérica, enquanto a intensidade média, obtida a 

partir de uma régua analógica, foi de 71,4 - uma diferença média de 11 pontos. 

Usando a mesma régua analógica, a média para as áreas dolorosas ficaram 

acima de 80 pontos. Como discutido acima, a compreensão de uma régua 

analógica tem um caráter mais intuitivo e a régua numérica mais racional. Além 

disso, os doentes têm muita dificuldade em atribuir um valor numérico à 

intensidade da dor (Yazdi-Ravandi et al., 2013).  

Em relação à interferência funcional da dor, observamos que o subgrupo 

dor mista sofreu o maior impacto, principalmente nos itens com predominância 

física. O subgrupo com dor neuropática teve as menores pontuações, 

principalmente nos itens com predominância psíquica. Estes dados mostram que 

o subgrupo de doentes com dor mista apresentou maior interferência funcional 

da dor, sobretudo nos escores predominantemente físicos. 

Na prática clínica, é comum o doente referir intensidade alta da dor, 

apesar do comportamento frente a ela não se mostrar compatível.  Assim, o BPI 

se mostrou um instrumento útil para avaliar a relação entre a intensidade e a 

interferência funcional da dor nos doentes com APB. 

No NPSI, a dor contínua foi a mais comumente descrita nos doentes 

(61%), enquanto 45% reportaram paroxismos. Isto reflete a presença de 
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mecanismos fisiopatológicos diversos compondo a dor pós-APB. Enquanto a dor 

contínua está provavelmente relacionada a um aumento de conectividade em 

circuitos corticais somatossensitivos e frontoparietais atencionais (Lee et al., 

2021), as dores paroxísticas podem estar relacionadas a disfunções de 

neurônios em lâminas I e II do CPME, associadas a hiperatividade da porção 

medial do TL (Teixeira et al., 2015). 

 As dimensões do NPSI tiveram o maior impacto no subgrupo dor mista, 

com destaque para as dimensões dor espontânea contínua superficial, dor 

espontânea contínua profunda e dor paroxística, que são os descritores que 

identificamos na prática clínica e tiveram escores maiores que 50%. No subgrupo 

dor neuropática todas as dimensões têm pontuação menor que 50%. Os maiores 

escores foram atribuídos às dimensões dor espontânea contínua superficial, dor 

paroxística e parestesia / disestesia, que se apresentam, mais frequentemente, 

como descritores neuropáticos. Zhou et al., (2016) observou as maiores médias 

na dimensão parestesia/ disestesia e nos descritores agulhadas (6,24 ± 2,35), 

dormência (4,10 ± 3,82), choque elétrico (3,48 ± 2,57) semelhante ao subgrupo 

dor neuropática. A dor evocada (e seu item dor à pressão) teve a maior diferença 

entre os subgrupos e, novamente, mostrou o impacto da dor nociceptiva em 

doentes desaferentados. Salientamos que a dor nociceptiva pode cursar com 

sensibilização central e manifestar alodínea / hiperalgesia (Costigan, 2009). 

Deste modo, o NPSI se mostrou um instrumento importante para avaliar os 

doentes com APB, com apontamentos importantes nos descritores e na 

diferenciação entre os subgrupos. Pode ser que esse instrumento mostre 

diferenças que ajudem o médico a decidir pelo tipo de cirúrgica que teve seguir 

em conjunto com os parâmetros clínicos.  
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 Os maiores descritores do DN4 foram queimação, formigamento, 

alfinetada e agulhada que também descrevem o comportamento dos doentes 

com APB. O subgrupo dor mista tem a maior frequência como os outros 

questionários, mas na avaliação da sensibilidade e especificidade, ele apresenta 

uma sensibilidade baixa pois todos os doentes têm a pontuação máxima no 

exame físico. Na curva ROC do DN4, os descritores de 7 a 10 tem sensibilidade 

abaixo de 50%. Não é recomendável a utilização deste instrumento para estes 

doentes. 

 O McGill breve também avalia a intensidade da dor através de uma régua 

numérica e a média (7,43 pontos) é praticamente igual à intensidade obtida 

através do BPI (71,4 pontos). O escore global médio do grupo com dor foi bem 

alto (11,7 pontos), com maior impacto na dimensão avaliativa, já que todos os 

doentes reportaram o item “que incomoda”. No subgrupo dor neuropática, o 

impacto das dimensões em ordem decrescente foi: avaliativa > sensitiva > 

afetiva, enquanto no subgrupo dor mista foi: sensitiva > avaliativa > afetiva, 

mostrando também a diferença do comportamento do doente com APB. A 

dimensão afetiva costuma ser associada com maior intensidade da dor, mas não 

é o que identificamos. O impacto físico é mais importante que o afetivo, como 

vimos em outros questionários. 

Os itens mais reportados (dolorida, queimação, latejante, choque e 

fisgada) são compatíveis com o fato de a maior parte dos doentes se queixarem 

de dor contínua, discutida previamente. Porém existe dor paroxística que não 

está contemplada neste questionário. Este é um descrito importante nos doentes 

com dor pós-APB para a investigação do melhor tratamento a ser instituído já 

que há trabalhos propondo qual descritor entre dor contínua e dor paroxística 
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terá melhor prognóstico com o tratamento pelo DREZ. Outro fator que deixa o 

McGill Breve frágil no uso para esses doentes é o fato do alfa de Cronbach da 

dimensão avaliativa ser baixo. Sendo assim, não recomendamos esse 

instrumento para avaliação dos doentes com APB.  

A catastrofização não representa um grande impacto no enfrentamento 

da vida pelos doentes com APB. Os escores são baixos e na prática clínica os 

doentes normalmente não reclamam sobre a condição de vida. É importante 

informar os psicoterapeutas que os doentes com APB tem um bom 

enfrentamento da vida. As questões de ‘longo tempo dor’ e ‘medicamento para 

dor’ são os mais importantes para esses doentes e não questões 

psicoemocionais. Desta forma, o psicoterapeuta pode forcar suas intervenções 

em medidas de autocontrole (self agency control) da dor. 

Entendemos que os escores são baixos, pois a dor pós-APB tem um 

impacto imediato na vida das pessoas. Por não se tratar de uma doença 

progressiva e de impacto gradual, ela reflete pouco nos sintomas 

psicoemocionais. Observamos que os doentes com APB são pessoas que 

batalharam muito e apresentam grande resiliência frente à dor e ao déficit motor. 

 

7.8 - Incapacidade, humor e qualidade de vida  

 No questionário de incapacidade Quickdash, os doentes do grupo com 

dor apresentaram maior incapacidade que o grupo sem dor para as atividades 

dos membros superiores e para as atividades do trabalho. A maior incapacidade 

dos doentes esteve relacionada às atividades bimanuais, de força e à dor. As 

atividades psicossociais e monomanuais têm o menor impacto no grupo com 

dor.  
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 Os doentes do grupo com dor têm maior pontuação para ansiedade que 

para depressão no questionário HADS. Os itens mais pontuados da ansiedade 

refletem sintomas físicos e preocupação envolvidos na ansiedade. O item mais 

pontuado na depressão pode representar o efeito negativo da dor e até mesmo 

uso de medicações que os deixam mais distraídos e lentificados. Os dois 

subgrupos são acometidos pela ansiedade, mas o subgrupo dor mista tem maior 

impacto quando observamos a pontuação dos itens das categorias ansiedade e 

depressão.  

 Avaliada pelo SF-12, a qualidade de vida é mais prejudicada nos 

componentes físicos do grupo com dor e principalmente no subgrupo dor mista. 

O maior impacto nos componentes físicos no subgrupo dor mista está de acordo 

com os outros dados que mostramos, que apontam maior prejuízo físico nos 

doentes com componente nociceptivo. Nos itens avaliados, a maioria dos 

doentes com dor (51,1%) refere estado geral de saúde muito boa ou ótima, 

mesmo que se sintam sem energia, fazendo menos do que gostariam, que a dor 

atrapalha as atividades e a limitação física dificulta fazer atividades físicas e 

trabalhar. Da parte mental referem que a parte emocional não atrapalha as 

atividades, os problemas emocionais quase nunca atrapalham a vida e sentem-

se uma pequena ou alguma parte do tempo desanimados, mesmo que se sentir 

calmo e tranquilo seja para poucos.  

Lembramos que na questão do estado geral de saúde, o questionário 

usado não tinha a questão ‘boa’, que pode ter influenciado a pontuação tanto 

para cima quando para baixo. 
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7.9. Excitabilidade cortical e área cortical 

 O estudo da excitabilidade cortical pareada inter-hemisfério apresentou 

resultados distintos entre os grupos e subgrupos. No grupo sem dor, somente 

houve diferença na IIC. No grupo com dor, os doentes apresentam diferenças 

inter-hemisféricos em todos os parâmetros avaliados (LMR, PEM120%, PEM 

140%, IIC, FIC), exceto na relação trapézio x contralateral que só tem diferença 

no LMR. O subgrupo dor mista apresenta significância inter-hemisfério no LMR, 

PEM 120% e FIC (p<0,05) para relação ipsilateral x contralateral; e somente 

LMR na relação a trapézio x contralateral. Já no subgrupo dor neuropática, 

somente a FIC apresentou diferença inter-hemisférica para relação ipsilateral x 

contralateral; e somente LMR na relação a trapézio x contralateral. A diferença 

inter-hemisférica no grupo com dor pode se relacionar ao quadro de dor crônica. 

As diferenças entre os subgrupos dor mista e dor neuropática podem estar 

relacionadas ao impacto nas demandas físicas, de intensidade de dor e 

interferência na qualidade de vida que são maiores no grupo dor mista, 

apresentadas neste estudo.   

 A inibição eferente superficial do córtex depende da atividade das 

unidades interneuronais GABAérgicas (GABA-A) que interligam neurônios das 

camadas superficiais do córtex motor com interneurônios das camadas três (Di 

Lazzaro et al., 2013). Nos doentes com dor ocorre uma diminuição da atividade 

GABAérgica nas camadas intermédias do M1. Na avaliação das medidas da 

excitabilidade cortical nos córtex ipsilateral e contralateral à lesão, os nossos 

dados mostraram diminuição de todos os parâmetros nos grupos com dor, dor 

mista e dor neuropática em comparação com grupo sem dor. Estes dados 

mostraram que os doentes com APB tem alterações no córtex motor. Outras 
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síndromes dolorosas mostram as alterações corticais como em doentes com 

Síndrome de Dor Regional Complexa que têm redução bilateral da IIC, doentes 

com membro superior amputado que têm redução da IIC e aumento da FIC no 

hemisfério contralateral (Schwenkreis et al., 2003) e doentes com dor 

neuropática que têm IIC defeituosa no membro desaferentado (Lefaucheur et al., 

2006). 

 Completamos o estudo com a medição da área cortical representativa do 

membro superior no M1. As áreas contralaterais tiveram as menores áreas, em 

especial o subgrupo dor mista. A diferença entre as áreas dos lados ipsilaterais 

e contralaterais é maior no subgrupo dor mista, em seguida do grupo sem dor e 

a menor diferença está no grupo dor neuropática. 

 Alteração do mapa cortical do M1 mostrou diferenças entre os subgrupos. 

O subgrupo dor mista pode ter um mapa que se relaciona com expansão além 

do membro desaferentado (cervical, escápula e outras regiões dorsais). Foltys 

et al., (2000) estudou mudanças na representação cortical do membro plégico. 

Pode ser que em uma área cortical, na qual as representações de movimentos 

executados por diferentes músculos se sobreponham, a perda de um grupo de 

músculos seja seguida por uma diminuição do limiar para ativar os músculos 

restantes. Isso explicaria o aumento assimétrico da área cortical a partir da qual 

o PEM pode ser obtido após lesão (Foltys et al., 2000). Áreas proximais ao 

membro superior e intensidade da dor também contribuem para a reorganização 

cortical (Raffin et al., 2011). 

 Um ponto que deve ser considerado é que a análise do córtex 

contralateral pode trazer informação das áreas que ainda apresentam conexão 

nervosa com o membro desaferentado, mas não das conexões perdidas. Para 
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tentar ampliar essa avaliação, analisamos o córtex do trapézio ipsilateral, mas 

só mostrou diferença no LMR. Sendo assim, outros estudos devem ser feitos 

para ampliar a compreensão e confirmar os achados. 
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8. Conclusão 

 Concluímos que a população mais exposta à APB são homens jovens, 

vítimas de acidentes motociclísticos, com baixo nível educacional e exercendo 

atividades laborais de baixa remuneração.  

A avaliação do exame clínico é importante para a compreensão da APB, 

mas não mostra diferença entre os doentes com dor e sem dor quando a 

sensibilidade superficial e profunda, reflexos e motricidade. A lateralidade mostra 

que os doentes com lesão à direita têm mais dor que os com lesão à esquerda.  

 A intensidade da dor é forte nos doentes com dor, mas maior nos doentes 

com dor mista e apontando a dor nociceptiva como importante parâmetro que 

deve ser levado em conta. 

 A dor fantasma e a sensação fantasma estão presentes com suas 

características distintas dos outros tipos de doenças que cursam com sensação 

fantasma e podem ser usadas na compreensão e tratamento dos doentes. 

 Entre os subgrupos de dor mista e dor neuropática, a intensidade da dor 

é semelhante, mas o impacto nos questionários de dor, humor, qualidade de vida 

e incapacidade física são diferentes e impacta mais o subgrupo dor mista sendo 

o ponto que revela como deve ser a abordagem entre os doentes. Sendo assim, 

recomendamos o uso do BPI e NPSI para avaliação dos doentes. Os impactos 

na vida dos doentes são os componentes físicos mais que os psíquicos e 

mentais, a incapacidade é maior para habilidade bimanuais, de força e no sono. 

A ansiedade é mais alta e a catastrofização baixa. 

 Na plasticidade cortical encontramos menor excitabilidade cortical nos 

grupos com dor e encontramos diferença entre os subgrupos que devem ser 
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levados em conta e mais bem estudados para direcionar o tratamento clínico e 

cirúrgico. 
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10. Anexos 

ANEXO I – Avaliação da confiabilidade dos questionários 

 

Tabela- A. Valores do Alfa de Cronbach por dimensão do Inventário Breve 
de Dor - BPI, doentes com APB. 

Dimensão / item 
Alfa da 

dimensão 

Sensitiva   
Pior dor que você sentiu nas últimas 24 horas 0,94 
Dor mais fraca que você sentiu nas últimas 24 horas 0,94 
Média da sua dor 0,92 
Quanta dor você está sentindo agora  0,95 
Dimensão 0,95 
Interferência funcional  
Atividade geral 0,91 
Humor 0,91 
Habilidade de caminhar 0,92 
Trabalho 0,92 
Relacionamento com outras pessoas 0,91 
Sono 0,91 
Habilidade para apreciar a vida 0,91 
Dimensão 0,92 

 

Tabela- B. Valores do Alfa de Cronbach por dimensão do Inventário de 
Dor Neuropática - NPSI, doentes com APB. 

Dimensão / item 
Alfa da 
dimensão 

Queimação 0,85 
Aperto 0,85 
Pressão 0,85 
Choque elétrico 0,84 
Punhalada 0,85 
Dor ao toque 0,85 
Dor à pressão 0,84 
Frio doloroso 0,85 
Alfinetada / agulhada 0,85 
Dormência 0,87 
Questionário completo 0,86 
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Tabela- C. Valores do Alfa de Cronbach por dimensão do Questionário de 
Rastreio de Dor Neuropática - DN4, doentes com APB. 

Dimensão / item 
Alfa da 

dimensão 

Queimação 0,71 
Sensação de frio dolorosa 0,72 
Choque elétrico 0,71 
Formigamento 0,70 
Alfinetada e agulhada 0,69 
Adormecimento 0,74 
Coceira 0,75 
Hipoestesia ao toque* -- 
Hipoestesia à picada de agulha* -- 
Estimulada pela escovação 0,77 
Questionário completo 0,75 

* Foram excluídos das análises por apresentarem variação constante 

 

Tabela- D. Valores do Alfa de Cronbach por dimensão do McGill Breve 
para avaliação da dor, doentes com APB. 

Dimensão / item 
Alfa da 

dimensão 
Alfa do 

questionário 

Sensitiva   
Latejante 0,85 0,93 
Pontada 0,85 0,93 
Choque 0,85 0,93 
Fina-agulha 0,86 0,93 
Fisgada 0,84 0,93 
Queimação 0,85 0,93 
Espalha 0,88 0,94 
Dolorida 0,85 0,93 
Dimensão 0,87  
Afetiva   
Cansativa-exaustiva 0,83 0,93 
Enjoada 0,84 0,93 
Sufocante 0,86 0,93 
Apavorante-enlouquecedora 0,86 0,93 
Aborrecida 0,84 0,93 
Dimensão 0,87  
Avaliativa   
Que incomoda 0,08 0,93 
Insuportável 0,08 0,93 
Dimensão 0,60  
Questionário completo  0,93 
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Tabela- E. Valores do Alfa de Cronbach por dimensão da Escala de 
Catastrofização da Dor - EPCD, doentes com APB. 

Dimensão / item 
Alfa da 

dimensão 
Alfa do 

questionário 

Ruminação   
Não posso mais suportar esta dor 0,91 0,91 
Preciso tomar remédios para dor 0,92 0,91 
Essa dor está me matando 0,89 0,91 
Eu não consigo mais continuar 0,90 0,91 
Essa dor está me deixando maluco 0,89 0,91 
Dimensão 0,92  
Desesperança   
Não importa o que fizer: minhas dores não mudarão 0,78 0,91 
Isso nunca vai acabar 0,77 0,92 
Sou um caso sem esperança 0,74 0,92 
Quando ficarei pior novamente? 0,85 0,92 
Dimensão 0,83  
Questionário completo  0,92 

 

Tabela- F. Valores do Alfa de Cronbach por dimensão do Quickdash para 
avaliação de incapacidade em membro superior, doentes com APB. 

Dimensão / item 
Alfa da 
dimensão 

Alfa do 
questionário 

Sintomas e habilidades da vida diária     
Habilidade para abrir vidro novo ou com a tampa 
muito apertada 

0,87 0,85 

Habilidade para fazer tarefas domésticas pesadas 0,87 0,85 
Habilidade para carregar uma sacola ou uma 
maleta 

0,88 0,85 

Habilidade para lavar suas costas 0,87 0,85 
Habilidade para usar uma faca para cortar 
alimentos 

0,88 0,86 

Habilidade para atividades recreativas que exigem 
alguma força ou impacto 

0,88 0,86 

O seu problema afetou suas atividades normais 
com família, amigos, vizinhos ou colegas 

0,88 0,85 

Limitação no seu trabalho ou outras atividades 
diárias regulares 

0,88 0,86 

Gravidade da dor no braço, ombro ou mão 0,88 0,86 
Gravidade do desconforto na pele (alfinetadas) no 
braço, ombro ou mão 

0,90 0,87 

Dificuldade que teve para dormir por causa da dor 
no seu braço, ombro ou mão 

0,89 0,86 

Dimensão 0,89   
Habilidade para trabalhar     
Uso de sua técnica habitual para o seu trabalho 0,98 0,86 
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Fazer seu trabalho usual por causa de dor em seu 
braço, ombro ou mão 

0,98 0,86 

Fazer seu trabalho tão bem quanto você gostaria 0,97 0,86 
Usar a mesma quantidade de tempo fazendo seu 
trabalho 

0,98 0,87 

Dimensão 0,98   
Habilidade para tocar instrumento ou praticar 
esporte 

    

1, Uso de sua técnica habitual para tocar 
instrumento ou praticar esporte 

0,90 0,87 

2, Tocar instrumento musical ou praticar o esporte 
por causa de dor no braço, ombro ou mão 

0,99 0,87 

3, Tocar instrumento musical ou praticar o esporte 
tão bem quanto você gostaria 

0,88 0,87 

4, Usar a mesma quantidade de tempo tocando seu 
instrumento ou praticando o esporte 

0,88 0,87 

Dimensão 0,94   
Questionário completo   0,87 

 

Tabela- G. Valores do Alfa de Cronbach por dimensão da Escala de 
Ansiedade e Depressão - HAD, doentes com APB. 

Dimensão / item 
Alfa da 

dimensão 

Ansiedade  
Sentir-se tenso ou contraído 0,84 
Medo de algo ruim acontecer 0,83 
Estar cheio de preocupações 0,81 
Não ficar à vontade e relaxado 0,82 
Frio na barriga, aperto no estômago 0,83 
Sentir-se inquieto 0,84 
Sensação de entrar em pânico 0,85 
Dimensão 0,85 
Depressão  
Não sentir gosto pelas coisas 0,76 
Não rir e não se divertir mais 0,77 
Não se sentir alegre 0,73 
Estar lento para pensar e agir 0,83 
Sem interesse pela aparência 0,76 
Não se animar com o futuro 0,74 
Não ter prazer com televisão, rádio ou leitura 0,75 
Dimensão 0,79 
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Tabela- H. Valores do Alfa de Cronbach por dimensão do Short Form 
Health Survey 12 - SF-12 para avaliação da qualidade de vida e saúde, 

doentes com APB. 

Dimensão / item 
Alfa da 

dimensão 

Físico  
Saúde em geral 0,78 
Atividades médias do dia a dia 0,72 
Atividades mais intensas do dia a dia 0,73 
Fez menos do que gostaria no trabalho ou dia a dia 0,75 
Dificuldades no trabalho ou dia a dia 0,74 
Dor atrapalhou Interferência do dor 0,80 
Dimensão 0,78 
Mental  
Fez menos do que gostaria 0,84 
Foi menos cuidadoso nas atividades 0,84 
Calma e tranquilidade 0,79 
Desânimo e depressão 0,79 
Energia 0,84 
Atividades sociais 0,78 
Dimensão 0,84 
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ANEXO II – Testes de normalidade das variáveis 

 

Tabela- I. Teste de normalidade das variáveis quantitativas contínuas. 

Bloco / instrumento Variável p* 

Individuais Idade 0,013 

Individuais Índice de massa corporal <0,001 

Lesão Tempo da lesão (anos) <0,001 

Lesão 
Tempo até a realização da cirurgia após a 
lesão (anos) 

<0,001 

BPI Intensidade da dor <0,001 

BPI Gravidade da dor <0,001 

BPI Interferência funcional 0,063 

Sensibilidade superficial 
tátil 

Sentiu? 0,617 

Sensibilidade superficial 
tátil 

Localizou? 0,756 

Sensibilidade superficial 
tátil 

Sentiu parcido como algodão? 0,187 

Sensibilidade superficial 
tátil 

Sensibilidade geral 0,491 

Sensibilidade superficial 
dolorora 

Sentiu? 0,506 

Sensibilidade superficial 
dolorora 

Localizou? 0,492 

Sensibilidade superficial 
dolorora 

Sentiu como agulhada? 0,313 

Sensibilidade superficial 
dolorora 

Sensibilidade geral 0,400 

Sensibilidade profunda  Artrestesia 0,642 

Sensibilidade profunda  Cinestesia 0,550 

Sensibilidade profunda  Palestesia 0,691 

Clínica Força motora <0,001 

Clínica Movimentos articulares <0,001 

Clínica Reflexos <0,001 

NPSI Escore global 0,045 

NPSI 
Dor espontânea contínua superficial - 
queimação 

0,004 

NPSI 
Dor espontânea contínua profunda - 
aperto e pressão 

0,006 

NPSI Dor espontânea paroxistica 0,002 

NPSI Dor evocada (alodínea / hiperalgesia)  <0,001 

NPSI Parestesia / disestesia 0,005 
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DN4 Escore de dor neuropática 0,183 

McGill Intensidade da dor 0,003 

McGill Avaliação global 0,001 

McGill Dimensão sensitiva 0,013 

McGill Dimensão afetiva 0,732 

McGill Dimensão avaliativa 0,144 

EPCD Avaliação global 0,010 

EPCD Dimensão ruminação 0,037 

EPCD Dimensão deseperança 0,041 

Quick Dasch Escore global de incapacidade 0,007 

Quick Dasch 
Escore incluindo trabalho e tocar 
instrumento 

0,007 

HAD Ansiedade 0,011 

HAD Depressão 0,001 

SF-12 Dimensão física 0,085 

SF-13 Dimensão mental 0,002 

* Teste de Shapiro Wilk 
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Gráfico- I. Variável interferência da dor: histograma e gráfico quantil-
quantil. 

Gráfico- II. Variável Sensibilidade superficial tátil – SENTIU? – 
histograma e gráfico quantil-quantil. 
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Gráfico- III. Variável Sensibilidade superficial tátil – LOCALIZOU? – 
histograma e gráfico quantil-quantil. 

Gráfico- IV. Variável Sensibilidade superficial tátil – SENTIU 
PARECIDO COM ALGODÃO? – histograma e gráfico quantil-quantil. 

Gráfico- V. Variável Sensibilidade superficial tátil – SENSIBILIDADE 
GERAL – histograma e gráfico quantil-quantil. 
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Gráfico- VI. Variável Sensibilidade superficial dolorosa – SENTIU? – 
histograma e gráfico quantil-quantil 

Gráfico- VII. Variável Sensibilidade superficial dolorosa – 
LOCALIZOU? – histograma e gráfico quantil-quantil. 

Gráfico- VIII. Variável Sensibilidade superficial dolorosa – SENTIU 
COMO AGULHADA? – histograma e gráfico quantil-quantil 
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Gráfico- IX. Variável Sensibilidade superficial dolorosa – 
SENSIBILIDADE GERAL – histograma e gráfico quantil-quantil. 

Gráfico- X. Variável Sensibilidade profunda – ARTRESTESIA – 
histograma e gráfico quantil-quantil. 

Gráfico- XI. Variável Sensibilidade profunda – CINESTESIA – 
histograma e gráfico quantil-quantil. 
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Gráfico- XII. Variável Sensibilidade profunda – PALESTESIA – 
histograma e gráfico quantil-quantil. 

Gráfico- XIII. Variável escore de dor neuropática: histograma e 
gráfico quantil-quantil. 

Gráfico- XIV. Variável dimensão afetiva: histograma e gráfico 
quantil-quantil. 
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Gráfico- XV. Variável dimensão avaliativa: histograma e gráfico 
quantil-quantil. 

Gráfico- XVI. Variável dimensão física: histograma e gráfico 
quantil-quantil. 
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ANEXO III – Documentos e Materiais  
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HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE 
SÃO PAULO-HCFMUSP 
 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
_________________________________________________________________ 
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU RESPONSÁVEL 
LEGAL 
1. NOME: 
.:.........................................................................................................................................
............... 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº : ........................................ SEXO :    .M □   F  □ 

DATA NASCIMENTO: ......../......../......  
ENDEREÇO .............................................................. Nº ............ APTO: ............... 
BAIRRO:  ............................................................ CIDADE  .................................... 
CEP:........................  TELEFONE: DDD (............) ................................................ 
2.RESPONSÁVEL LEGAL ….................................................................................... 
NATUREZA (grau de parentesco, tutor, curador etc.) 
............................................................................................... 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE :....................................SEXO:  M □   F □   

DATA NASCIMENTO.: ....../......./...... 
ENDEREÇO: ............................................................................................. Nº ............. 
APTO: ........................ 
BAIRRO: ............................................................... CIDADE: 
........................................................................... 
CEP: .............................................. TELEFONE: DDD 
(............)..................................................................... 
_____________________________________________________________________
__________________ 
DADOS SOBRE A PESQUISA 
1. TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA: CARACTERIZAÇÃO DA DOR E DA 
PLASTICIDADE CORTICAL NAS LESÕES TRAUMÁTICAS DE PLEXO BRAQUIAL 
PESQUISADOR RESPONSÁVEL: Dr. Daniel Ciampi de Andrade 
CARGO/FUNÇÃO: Médico Neurologista do Serviço de Neurologia do Hospital das 
Clínicas da Faculdade de Medicina da    Univerisade de São Paulo Grupo de Dor                                
INSCRIÇÃO CONSELHO REGIONAL Nº 108.232 
UNIDADE DO HCFMUSP: Divisão de Clínica Neurológica 
2. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA: 

     RISCO MÍNIMO X  RISCO MÉDIO □ 

 RISCO BAIXO □  RISCO MAIOR □ 

  
3.DURAÇÃO DA PESQUISA : 2 anos 
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De que se trata este documento que estou lendo? 

Este documento é um termo de consentimento, no qual serão abordadas todas 

as informações sobre o estudo. O pesquisador irá revisar as informações para 

ter certeza que o senhor / a senhora entendeu todas elas. Você pode fazer 

perguntas quando quiser. Se concordar em participar do estudo, você terá que 

assinar este termo de consentimento e ficará com uma cópia para guardar. 

Antes de receber as informações sobre o estudo, é importante que o senhor / a 

senhora saiba dos seguintes detalhes: 

 

A sua participação é completamente voluntária. 

Você poderá decidir ou não participar do estudo quando quiser sem perder o 

direito de receber os cuidados médicos de rotina ou quaisquer outros benefícios 

aos quais tenha direito na assistência médica regular na clínica habitual qualquer 

que seja sua decisão. 

O Sr(a) está sendo convidado a participar da pesquisa “Caracterização da dor e 

da plasticidade cortical nas lesões traumáticas do plexo braquial”, com objetivos 

de estimar a prevalência e o perfil da dor de doentes com lesão traumática de 

plexo braquial. 

Na primeira parte iremos entrevistá-lo com questionários e escalas durante dois 

momentos, já que buscamos conhecer vários aspectos da dor e isto poderia ser 

cansativo.  No segundo momento iremos avaliar a sua sensibilidade no local da 

dor, sua força muscular e a presença de pontos de dor muscular (dor miofascial). 

Isto será realizado com toques na pele com monofilamento, algodão e diapasão. 
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Na aplicação dos questionários não há nenhum risco para você. No exame físico, 

tomaremos cuidado para não provocar dor ao exame físico. Ao sentir que alguma 

manobra provoca dor você deve imediatamente nos avisar. 

Não há benefício direto para o participante. Apesar do exame não ter fins 

diagnósticos, às vezes mostra alterações em pessoas sadias. Se isto ocorrer 

será discutido com o Sr(a). e orientado de acordo com os preceitos do sigilo 

médico. 

 

Iremos marcar outro dia para uma avaliação de sensibilidade chamada QST que 

tem objetivo de avaliar sensibilidade ao toque, ao frio, a vibração. Depois, 

passará por um mapeamento cortical que será realizado com o aparelho de 

estimulação magnética transcraniana. Este aparelho é utilizado na avaliação do 

cérebro por muitas áreas da medicina para diversas finalidades, inclusive para 

mapear áreas do cérebro que representem a região do braço que apresenta 

lesão do plexo braquial. 

Nossa equipe tem experiência na utilização da máquina tanto em doentes com 

dor quanto em voluntários sadios. 

O mapeamento cortical será realizado nos dois braços, em uma única sessão 

experimental de 45 minutos. 

O aparelho ficará encostado na sua cabeça para produzir “ondas magnéticas” 

(como imã) sem causar dor, choques, cortes ou cirurgias. Estas “ondas” ativam 

o cérebro que fazem a contração do músculo da mão. Essa contração produzirá 

o potencial evocado motor. A partir deste parâmetro podemos fazer o 

mapeamento cortical com dos dados do potencial evocado motor. 
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Garantia de acesso: em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos 

profissionais responsáveis pela pesquisa para esclarecimento de eventuais 

dúvidas. O principal investigador é o Prof. Daniel Ciampi de Andrade que poderá 

ser encontrada no endereço Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 255 - Cerqueira 

César - 05403-000 / São Paulo - Brasil  Telefone(s) 2661-7152. Se você tiver 

alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato com 

o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua Ovídio Pires de Campos, 225 – 5º 

andar – tel: 2661-6442 ramais 16, 17, 18 ou 20, FAX: 2661-6442 ramal 26 – E-

mail: cappesq@hcnet.usp.br. 

 

É garantida a liberdade da retirada de consentimento a qualquer momento e 

deixar de participar do estudo, sem qualquer prejuízo à continuidade de seu 

tratamento na Instituição; Respeitaremos o Direito de confidencialidade – As 

informações obtidas serão  analisadas em conjunto com outros doentes, não 

sendo divulgado a identificação de nenhum doente; O doente terá o direito de 

ser mantido atualizado sobre os resultados parciais das pesquisas, quando em 

estudos abertos, ou de resultados que sejam do conhecimento dos 

pesquisadores; Não há despesas pessoais para o participante em qualquer fase 

do estudo, incluindo exames e consultas. Também não há compensação 

financeira relacionada à sua participação.  Há o compromisso do pesquisador de 

utilizar os dados e o material coletado somente para esta pesquisa. 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou 

que foram lidas para mim, descrevendo o estudo Caracterização da dor e da 

plasticidade cortical nas lesões traumáticas do plexo braquial. Eu discuti com o 

Dr. Diego T. R. M. Fernandes sobre a minha decisão em participar nesse estudo. 
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Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos 

a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de 

confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que 

minha participação é isenta de despesas e que tenho garantia do acesso a 

tratamento hospitalar quando necessário. Concordo voluntariamente em 

participar deste estudo e poderei retirar o meu consentimento a qualquer 

momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízo ou perda de 

qualquer benefício que eu possa ter adquirido, ou no meu atendimento neste 

Serviço. 

 

------------------------------------------------------------------------  

 

Assinatura do doente/representante 

legal 
Data         /       /        

 

-------------------------------------------------------------------------  

Assinatura da testemunha Data         /       /        

para casos de doentes menores de 18 anos, analfabetos, semi-analfabetos ou 

portadores de deficiência auditiva ou visual. 

(Somente para o responsável do projeto) 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e 
Esclarecido deste doente ou representante legal para a participação neste 
estudo. 
-------------------------------------------------------------------------  

Assinatura do responsável pelo 
estudo 

Data         /       /        

 
 
ANEXO I 
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DADOS SOCIODEMOGRÁFICOS E CLÍNICOS 
Nome: _________________________________________________________  
RG:______________________________Naturalidade: ___________________ 
Endereço: _______________________________________________________ 
Telefones: ______________________________________________________ 
 
Responder ou fazer um círculo na opção indicada pelo entrevistado: 
 

1. Idade:                                                   
     Data de Nascimento ___/___/______                 

2. Sexo: (1) Masculino       (2) Feminino        

3. Religião: 
(1) Católica 
(2) Evangélica / Cristã / 

Protestante 
(3) Espírita 
(4) Candomblé/ Umbanda 
(5) Religiões Orientais 
(6) Sem Informação   

 

4. Estado Civil: 
(1) Solteiro 
(2) Casado / Convive junto 
(3) Separado / divorciado 
(4) Viúvo 
(5) Não informado 

5. Profissão: 
 

6. Ocupação: 

7. Recebe algum benefício de 
escala municipal, estadual ou 
federal de governo? 
 
(1) Sim                       (2) Não 
 
a. Qual? 
 

8. Qual a forma de pagamento do 
tratamento realizado? 

  
(1) SUS 
(2) Convênio 
(3) Particular 
(4) Outros____________________________

__ 
 

9. Cor da pele-IBGE:  
(1) Branco 
(2) Índio 
(3) Negro 
(4) Pardo 
(5) Amarelo 

 

10. Escolaridade – Critério Brasil 
2008:  

Ponto
s 

(1) Analfabeto / até 3ª Série 
Fundamental 

0 

(2) 4ª Série Fundamental 1 

(3) Fundamental completo 2 

(4) Médio Completo 4 

(5) Superior Completo 8 
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Itens de conforto familiar- Critério Brasil 2008: 

Posse de itens 
Não 
tem 

T E M (quantidade) 

1 2 3 4 

Televisores em cores 0 1 2 3 4 

Videocassete/DVD 0 2 2 2 2 

Rádios 0 1 2 3 4 

Banheiros 0 4 5 6 7 

Automóveis 0 4 7 9 9 

Empregadas 
mensalistas 

0 3 4 4 4 

Máquinas de lavar 0 2 2 2 2 

Geladeira 0 4 4 4 4 

Freezer (*) 0 2 2 2 2 

(*) Independente ou na segunda porta da geladeira 
 
11. Conforto Familiar 
 

 CLASSES CRITÉRIO Brasil 2008 

(1). A1 42 a 46 

(2). A2 35 a 41 

(3). B1 29 a 34 

(4). B2 23 a 28 

(5). C1 18 a 22 

(6). C2 14 a 17 

(7). D 8 a 13 

(8). E 0 a 7 

 
12. História da Moléstia Atual (especificar fatos importantes para análises 
posteriores, como de que a forma a lesão ocorreu, o que causou a lesão e o que 
ocorria durante o momento de lesão e outros fatos que detalhem melhor o 
histórico da lesão.) 
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13. O que mais o incomoda neste momento? (esta pergunta serve para que 
tenhamos um dado, referido pelo doente, sobre os motivos de sua angústia atual, 
sendo ela ligada à lesão ou não)  
  
  
  
 

14. a. Realiza fisioterapia/terapia 
ocupacional? 
(1) Sim            (0) Não 
 
14.b: Onde realiza a fisioterapia? 
 
 
 
14. c: Há quanto tempo realiza 
fisioterapia (em semanas)? 
 

17. Faz uso de dispositivo auxiliar: 
 
(1) Nenhum 
(2) Tipóia 
(3) Suporte de ombro 
(4) Órtese de posicionamento de punho 

e dedos 
(5) Órtese de posicionamento de dedos 

15. Se sim, que tipo de terapia faz? 
 
(1) Eletroterapia 
(2) Fototerapia 
(3) Termoterapia 
(4) Cinesioterapia 
(5) Outra. 
______________________________ 

 
18. Peso:  
 

 
16. Com que freqüência faz tal terapia? 
 
  

19. Altura: 

20. IMC: 

21. Tempo de acompanhamento médico em semanas: 

22. Tempo de lesão em semanas: 

 
23. Doenças associadas: 
 

24. É portador de Diabetes?     (1) Sim                    (0) Não 
        

a. Se sim, quanto tempo tem de diagnóstico? 

25. É portador de outra disfunção hormonal ou doença reumática?   (1) Sim               (0) 
Não 
 

a. Se sim, quanto tempo de diagnóstico? 

26. Sente dor regularmente?  (1) Sim                   (0) Não 
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27. Com que freqüência? 
1. Todos os dias 
2. Quase todos os dias 
3. Poucos dias por semana 
4. Poucas vezes por mês 

28. Há quanto tempo? (em semanas): 

29. Qual foi o Tipo de Lesão diagnosticada? 
 

(1) supraclavicular pré-ganglionar/radicular total (C5-T1) 
(2) supraclavicular pré-ganglionar/radicular apenas superior (C5-C6) 
(3) supraclavicular pré-ganglionar/radicular superior e média (C5-C7) 
(4) supraclavicular pré-ganglionar/radicular apenas média (C7) 
(5) supraclavicular pré-ganglionar/radicular inferior (C8-T1) 
(6) supraclavicular pós-ganglionar total 
(7) supraclavicular pós-ganglionar/radicular apenas superior (C5-C6) 
(8) supraclavicular pós-ganglionar/radicular superior e média (C5-C7) 
(9) supraclavicular pós-ganglionar/radicular apenas média (C7) 
(10) supraclavicular pós-ganglionar/radicular apenas inferior (C8-T1) 
(11) retroclavicular 
(12) infraclavicular 
(13) sem diagnóstico 

30. Quais foram os procedimentos cirúrgicos realizados? 
 

(14) neurólise 
(15) neurotização 
(16) enxertia 
(17) neurotização e enxertia 
(18) outro:____________________________ 

31. Quanto tempo após a lesão foi realizada a cirurgia (em semanas)? 

32. Se houve, quais foram as complicações pós-cirúrgicas? 
 
1. 
2. 
3. 
 
 

32. Quais os medicamentos utilizados que não sejam para dor e dose? 
 
 
 
 
 

33. Quais foram os outros recursos utilizados para aliviar a dor? 
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34. Exames complementares: 1. ENMG (     )    2. RNM (     ) 
Resultado: 
1._________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
2. 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 

 
35. Mecanismo de lesão: 
 
(1) Tração 
(2) Ruptura 
(3) Compressão 
(4) Esmagamento 

 

 
36. Tipo de trauma: 
 

(1) Acidentes automobilísticos 
(2) Acidentes motociclísticos 
(3) Acidentes ocupacionais 
(4) Lesão por arma de fogo 
(5) Lesão por objeto perfuro-cortante 
(6) Outros_______________________________________________________ 

 

38. Houve avulsão? 
 
(1) Sim     (2) Não 

 
 
 
 
 

39. Houve fratura? 
(1) Sim     (2) Não 
Se positivo, de que osso(s)? ________________________________________ 
 
40. Houve lesão vascular associada ao trauma? 
(1) Sim     (2) Não 
Se positivo, de que vaso(s)?________________________________________ 
 
41. Foi feito reparo cirúrgico da lesão vascular? 
(1) Sim     (2) Não     (3) Não se aplica 
Se positivo, de que vaso(s)?_______________________________________ 
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LOCAIS DE DOR 
 
37. Pinte as áreas do desenho que correspondem aos pontos de dor no seu 
corpo, listando, em ordem alfabética, cada área pintada: 
(Se precisar de ajuda, peça ao entrevistador) 
 
 
INTENSIDADE DA DOR 
 
39. De acordo com a escala abaixo classifique cada ponto de dor quanto a sua 
intensidade, da mais importante para a menos importante: 
(Se precisar de ajuda, peça ao entrevistador) 
 

Dor Intensidade 

A  

B  

C  

D  

E  

F  

G  

 
 
 
Escala Visual Analógica (EVA) 
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ANEXO II – INVENTÁRIO BREVE DE DOR  
 

1) Durante a vida, a maioria das pessoas apresenta dor de vez em quando 
(dor de cabeça, dor de dente, etc.). Você teve, hoje, dor diferente dessas? 

1. Sim           2. Não  

2) Marque sobre o diagrama, com um X, as áreas onde você sente dor, e 
onde a dor é mais intensa. 

 

 

3) Circule o número que melhor descreve a pior dor que você sentiu nas 
últimas 24 horas. 

              0      1        2       3       4       5       6        7        8        9        10 
sem dor                                                                                                            pior 
dor possível 

4) Circule o número que melhor descreve a dor mais fraca que você sentiu 
nas últimas 24 horas. 

             0      1        2       3       4       5       6        7        8        9        10 
sem dor                                                                                                            pior 
dor possível 

5) Circule o número que melhor descreve a média da sua dor. 
 
             0      1        2       3       4       5       6        7        8        9        10 
sem dor                                                                                                            pior 
dor possível 
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6) Circule o número que mostra quanta dor você está sentindo agora (neste 
momento). 

             0      1        2       3       4       5       6        7        8        9        10 
sem dor                                                                                                            pior 
dor possível 

7) Quais os tratamentos ou medicações você está recebendo para dor? 

Nome Dose/Frequência Data de Início 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

8) Nas últimas 24 horas, qual a intensidade da melhora proporcionada pelos 
tratamentos ou medicações que você está usando? 

Circule o percentual que melhor representa o alívio que você obteve. 
 
                   0%   10%   20%   30%   40%   50%   60%   70%   80%   90%   100% 
sem alívio                                                                                                            alívio 
completo 
 

9) Circule o número que melhor descreve como, nas últimas 24 horas, a dor 
interferiu na sua: 

Atividade geral 
                     0       1        2       3       4       5       6        7       8        9        10 
      não                                                                                                                      interferiu   
interferiu                                                                                                             completamente 

Humor 
                     0       1        2       3       4       5       6        7       8        9        10 
      não                                                                                                                      interferiu   
interferiu                                                                                                             completamente 

Habilidade de caminhar 
                     0       1        2       3       4       5       6        7       8        9        10 
      não                                                                                                                      interferiu   
interferiu                                                                                                             completamente 

Trabalho 
                     0       1        2       3       4       5       6        7       8        9        10 
      não                                                                                                                      interferiu   
interferiu                                                                                                             completamente 

Relacionamento com outras pessoas 
                     0       1        2       3       4       5       6        7       8        9        10 
      não                                                                                                                      interferiu   
interferiu                                                                                                             completamente 
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Sono 
                     0       1        2       3       4       5       6        7       8        9        10 
      não                                                                                                                      interferiu   
interferiu                                                                                                             completamente 

Habilidade para apreciar a vida 
                     0       1        2       3       4       5       6        7       8        9        10 
      não                                                                                                                      interferiu   
interferiu                                                                                                             completamente 

 
Adaptado de: FERREIRA, KA; TEIXEIRA MJ; MENDONZA, TR; CLEELAND, 
CS. Validation of Brief Pain Inventory to Brazilian patients with pain. Support 
Care Cancer. 2010 Mar 10. 
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ANEXO III - QUESTIONÁRIO PARA DIAGNÓSTICO DE DOR NEUROPÁTICA – DN4 
 
Por favor, nas quatro perguntas abaixo, complete o questionário marcando uma 
resposta para cada número: 
 
ENTREVISTA DO DOENTE 
 
Questão 1: A sua dor tem uma ou mais das seguintes características? 
 

 sim  não 

1- Queimação     

2- Sensação de frio dolorosa    

3- Choque elétrico    

 
 
Questão 2: Há presença de um ou mais dos seguintes sintomas na mesma área 
da sua 
dor? 
 

 sim  não 

4- Formigamento    

5- Alfinetada e agulhada    

6- Adormecimento    

7- Coceira    

 
 
EXAME DO DOENTE 
 
Questão 3: A dor está localizada numa área onde o exame físico pode revelar 
uma ou 
mais das seguintes características? 
 

 sim  não 

8- Hipoestesia ao toque    

9- Hipoestesia a picada de agulha    

 
 
Questão 4: Na área dolorosa a dor pode ser causada ou aumentada por: 
 

 sim  não 

10- Escovação    

 
 
Retirado de SANTOS JG; BRITO JO; DE ANDRADE DC; KAZYIAMA VM; 
FERREIRA KA; SOUZA I; TEIXEIRA MJ; BOUHASSIRA D; BAPTISTA AF. 
Translation to Portuguese and Validation of the Douleur Neuropathique 4 
Questionnaire. The Journal of Pain, 2009. 
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ANEXO IV – ESCALA DE PENSAMENTOS CATASTRÓFICOS SOBRE DOR 
(EPCD) 
 
Na maior parte do tempo, nos dizemos coisas. Por exemplo: nos encorajamos a 
fazer coisas, nos culpamos quando cometemos um erro ou nos recompensamos 
por algo que fizemos com sucesso. Quando estamos com dor, frequentemente 
também nos dizemos coisas que são diferentes das coisas que nos dizesmos 
quando estamos nos sentindo bem. Abaixo existe uma lista de pensamentos 
típicos de pessoas que estão com dor. Por favor, leia cada uma dessas frases e 
marque com que frequência você tem esses pensamentos quando sua dor está 
forte. Por favor, circule o número que melhor descreve a sua situação utilizado 
esta escala: 0 = quase nunca até 5 = quase sempre. 
 

                                                                  quase nunca                  quase sempre 
 

0 1 2 3 4 5  

1. Não posso mais suportar esta dor. 0 1 2 3 4 5  

1. Não importa o que fizer minhas dores não mudarão. 0 1 2 3 4 5  

1. Preciso tomar remédios para dor. 0 1 2 3 4 5  

1. Isso nunca vai acabar. 0 1 2 3 4 5  

1. Sou um caso sem esperança. 0 1 2 3 4 5  

1. Quando ficarei pior novamente? 0 1 2 3 4 5  

1. Essa dor está me matando. 0 1 2 3 4 5  

1. Eu não consigo mais continuar. 0 1 2 3 4 5  

1. Essa dor está me deixando maluco 0 1 2 3 4 5  

 
 
Adaptado de SARDÁ J; NICHOLAS MK; PEREIRA IA; PIMENTA, CAM; 
ASHGARI A; CRUZ RM. Validação da Escala de Pensamentos Catastróficos 
sobre Dor. Acta Fisiatr., 15 (1), 31-36, 2008.  
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ANEXO V – ESCALA HAD PARA AVALIAÇÃO DO NÍVEL DE ANSIEDADE E 
DEPRESSÃO 
 
Assinale com “X” a alternativa que melhor descreve a sua resposta a cada 
questão. 
 

1. Eu me sinto tenso(a) ou contraído(a): 

(  ) a maior parte 
do tempo [3] 

(  ) boa parte do 
tempo [2] 

(  ) de vez em 
quando [1] 

(  ) nunca [0] 

2. Eu ainda sinto que gosto das mesmas coisas de antes: 

(  ) sim, do mesmo 
jeito que antes [0] 

(  ) não tanto 
quanto antes [1] 

(  ) só um pouco 
[2] 

(  ) já não consigo 
ter prazer em 
nada [3] 

3. Eu sinto uma espécie de medo, como se alguma coisa ruim fosse 
acontecer: 

(  ) sim, de jeito 
muito forte [3] 

(  ) sim, mas não 
tão forte [2] 

(  ) um pouco, mas 
isso não me 
preocupa [1] 

(  ) não sinto nada 
disso [0] 

4. Dou risada e me divirto quando vejo coisas engraçadas: 

(  ) do mesmo jeito 
que antes [0] 

(  ) atualmente um 
pouco menos [1] 

(  ) atualmente 
bem menos [2] 

(  ) não consigo 
mais [3] 

5. Estou com a cabeça cheia de preocupações: 

(  ) a maior parte 
do tempo [3] 

(  ) boa parte do 
tempo [2] 

(  ) de vez em 
quando [1] 

(  ) raramente [0] 

6. Eu me sinto alegre: 

(  ) nunca [3] (  ) poucas vezes 
[2] 

(  ) muitas vezes 
[1] 

(  ) a maior parte 
do tempo [0] 

7. Consigo ficar sentado à vontade e me sentir relaxado: 

(  ) sim, quase 
sempre [0] 

(  ) muitas vezes 
[1] 

(  ) poucas vezes 
[2] 

(  ) nunca [3] 

8. Eu estou lento(a) para pensar e fazer coisas: 

(  ) quase sempre 
[3] 

(  ) muitas vezes 
[2] 

(  ) poucas vezes 
[1] 

(  ) nunca [0] 

9. Tenho uma sensação ruim de medo como um frio na barriga ou um aperto 
no estômago: 

(  ) nunca [0] (  ) de vez em 
quando [1] 

(  ) muitas vezes 
[2] 

(  ) quase sempre 
[3] 

10. Eu perdi o interesse em cuidar de minha aparência: 

(  ) completamente 
[3] 

(  ) não estou mais 
me cuidado como 
eu deveria [2] 

(  ) talvez não 
tanto quanto antes 
[1] 

(  ) me cuido do 
mesmo jeito que 
antes [0] 

11. Eu me sinto inquieto(a), como se eu não pudesse ficar parado(a) em lugar 
nenhum: 

(  ) sim, demais [3] (  ) bastante [2] (  ) um pouco [1] (  ) não me sinto 
assim [0] 

12. Fico animado(a) esperando as coisas boas que estão por vir: 
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(  ) do mesmo jeito 
que antes [0] 

(  ) um pouco 
menos que antes 
[1] 

(  ) bem menos do 
que antes [2] 

(  ) quase nunca 
[3] 

13. De repente, tenho a sensação de entrar em pânico: 

(  ) a quase todo 
momento [3] 

(  ) várias vezes [2] (  ) de vez em 
quando [1] 

(  ) não senti isso 
[0] 

14. Consigo sentir prazer quando assisto a um bom programa de televisão, 
de rádio ou quando leio alguma coisa: 

(  ) quase sempre 
[0] 

(  ) várias vezes [1] (  ) poucas vezes 
[2] 

(  ) quase nunca 
[3] 

 
Versão baseada em CASTRO MM; QUARANTINI L; BATISTA-NEVES S; 
KRAYCHETE DC; DALTRO C; MIRANDA-SCIPPA A. Validade da Escala 
Hospitalar de Depressão e Ansiedade em Doentes com Dor Crônica. Rev. 
Bras. Anestesiol., 56:5, 470-477, 2006. 
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ANEXO VI - SF-12 
 QUESTIONÁRIO SOBRE QUALIDADE DE VIDA 
1. Em geral, o (a) Sr (a) diria que sua saúde é:  
Excelente    Muito Boa    Regular   Ruim   
 
2. O Sr acha que sua saúde, agora, o dificulta de fazer algumas coisas do dia a 
dia, como por exemplo: atividades médias (como mover uma cadeira, fazer 
compras, limpar a casa, trocar de roupa)?  
Sim, dificulta muito    Sim, dificulta um pouco      Não, não 
dificulta de modo algum   
3. O Sr acha que sua saúde, agora, o dificulta de fazer algumas coisas do dia a 
dia, como por exemplo: subir três ou mais degraus de escada?  
Sim, dificulta muito                Sim, dificulta um pouco    Não, 
não dificulta de modo algum   
4. Durante as últimas 4 semanas, o(a) Sr(a) teve algum dos seguintes problemas 
com seu trabalho ou em suas atividades do dia a dia, como por exemplo: fez 
menos do que gostaria, por causa de sua saúde física ?  
Sim    Não   
 
5. Durante as últimas 4 semanas, o(a) Sr(a) teve algum dos seguintes problemas 
com seu trabalho ou em suas atividades do dia a dia, como por exemplo: sentiu-
se com dificuldade no trabalho ou em outras atividades, por causa de sua saúde 
física?  
Sim    Não   
 
6. Durante as últimas 4 semanas, o(a) Sr(a) teve algum dos seguintes 
problemas, como por exemplo: fez menos do que gostaria, por causa de 
problemas emocionais?  
Sim    Não   
 
7. Durante as últimas 4 semanas, o(a) Sr(a) teve algum dos seguintes 
problemas, como por exemplo: deixou de fazer seu trabalho ou outras atividades 
cuidadosamente, como de costume, por causa de problemas emocionais?  
Sim    Não   
 
8. Durante as últimas 4 semanas, alguma dor atrapalhou seu trabalho normal 
(tanto o trabalho de casa como o de fora de casa)?  
Não, nem um pouco     Um pouco     Moderadamente    
Bastante          Extremamente   
 
9. Quanto tempo durante as últimas 4 semanas: o(a) Sr(a) tem se sentido calmo 
e tranqüilo?  
Todo o tempo      A maior parte do tempo     Boa 
parte do tempo   
Alguma parte do tempo    Uma pequena parte do tempo                
 Nunca   
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10. Quanto tempo durante as últimas 4 semanas: o(a) Sr(a) teve bastante 
energia?  
Todo o tempo     A maior parte do tempo     Boa 
parte do tempo   
Alguma parte do tempo    Uma pequena parte do tempo    
Nunca   
 
11. Quanto tempo durante as últimas 4 semanas: o(a) sr(a) sentiu-se 
desanimado e deprimido ?  
Todo o tempo     A maior parte do tempo     Boa 
parte do tempo   
Alguma parte do tempo    Uma pequena parte do tempo   
 Nunca   
 
12. Durante as últimas 4 semanas, em quanto do seu tempo a sua saúde ou 
problemas emocionais atrapalharam suas atividades sociais, tais como:visitar 
amigos, parentes, sair, etc. ?  
Todo o tempo     A maior parte do tempo     Boa 
parte do tempo   
Alguma parte do tempo                    Uma pequena parte do tempo   
 Nunca  
Ware JE, Sherbourne DC. The MOS 35 item short form survey (SF-36) 
Conceptual Framework and item selection.  Med Care 1992;30:473-83 
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ANEXO VII – INVENTÁRIO DE SINTOMAS DE DOR NEUROPATICA 
 
Você tem sofrido de dor devido a lesões ou doença do sistema nervoso. Esta 
dor pode ser de diversos tipos. Você pode ter dor espontânea, ex: dor na 
ausência de qualquer estímulo, que pode ser duradoura ou ocorrer em ataques 
breves. Você pode também ter dor provocada ou aumentada por um leve toque, 
pressão ou contato com o frio na área dolorosa. Você pode sentir um ou mais 
tipos de dor. Este questionário foi desenvolvido para ajudar o seu médico a 
melhor avaliar e tratar diferentes tipos de dor que possa sentir.  
 
Nós queremos saber se você sente dor espontânea, isto é, dor sem qualquer 
estímulo. Para cada uma das seguintes questões, por favor, selecione o número 
que melhor descreve a sua gravidade médida da dor espontânea durante as 
últimas 24 horas. Selecione o número 0 se você não sentiu tal dor (circule um 
número apenas). 
 

Q1. A sua dor dá a sensação de queimadura? 

Não 
queim
a 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A pior 
queimadura 

imagináve
l 

Q2. A sua dor dá a sensação de apertar? 

Não 
aperta 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Aperta o 
pior 
imagináve
l 

Q3. A sua dor dá a sensação de pressão? 

Sem 

pressã
o 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A pior 
pressão 
imagináve
l 

Q4. Durante as últimas 24 horas, a sua dor espontânea tem estado presente: 
Seleciona a resposta que melhor descreve o seu caso. 

Permanentemente    

Entre 8 e 12 horas    

Entre 4 e 7 horas    

Entre 1 e 3 horas    

Menos que 1 hora    

 
Nós queremos saber se você teve ataques breves de dor. Para cada uma das 
seguintes questões, por favor, selecione o número que melhor descreve a sua 
gravidade médida da dor espontânea durante as últimas 24 horas. 
Selecione o número 0 se você não sentiu tal dor (circule um número apenas). 
 

Q5. A sua dor dá a sensação de choque elétrico? 

Sem 

choqu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

O pior 
choque 
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e 
elétric
o 

elétrico 
imagináve
l 

Q6. A sua dor dá a sensação de apunhalar? 

Sem 
punha 
lada 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A pior 
punhalada 
imagináve
l 

Q7. Durante as últimas 24 horas, quantos destes ataques de dor teve? 
Seleciona a resposta que melhor descreve o seu caso. 

Mais de 20    

Entre 11 e 20    

Entre 6 e 10    

Entre 1 e 5    

Sem ataques de dor    

Nós queremos saber se você sente dor provocada ou aumentada por leve toque, 
pressão, contato com o frio na área onde dói. Para cada uma das seguintes 
questões, por favor, selecione o número que melhor descreve a sua gravidade 
médida da dor espontânea durante as últimas 24 horas. Selecione o número 
0 se você não sentiu tal dor (circule um número apenas). 
 

Q8. A sua dor é provocada ou aumentada por um leve toque na área dolorosa? 

Sem 
dor 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
A pior dor 
imagináve
l 

Q9. A sua dor é provocada ou aumentada por pressão na área dolorosa? 

Sem 
dor 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
A pior dor 
imagináve
l 

Q10. A sua dor é provocada ou aumentada por contato com algo frio na área 
dolorosa? 

Sem 
dor 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
A pior dor 
imagináve
l 

 
Nós queremos saber se você sente sensações anormais na zona onde dói. 
Para cada uma das seguintes questões, por favor, selecione o número que 
melhor descreve a sua gravidade médida da dor espontânea durante as 
últimas 24 horas. Selecione o número 0 se você não sentiu tal dor (circule um 
número apenas). 
 

Q11. Sente alfinetes e agulhas? 

Sem 
alfinete
s nem 
agulhas 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Os piores 
alfinetes e 
agulhas 
imaginá- 
veis 
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Q12. Sente dormente? 

Sem 
dormên
- cia 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

O mais 
dormente 
imagináve
l 

 
Baseado em ANDRADE DC; NISHIMURA CM; FERREIRA KSL; GALHARDONI 
R; ZAKKA, TM; TEIXEIRA, MJ. Validação psicométrica do inventário de 
sintomas de dor neuropática para o português. 2010. (Apresentação de 
trabalho/Comunicação) 
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ANEXO VIII - QUICK DASH 
 
Instruções 
Esse questionário pergunta sobre seus sintomas, assim como suas habilidades 
para fazer certas atividades. 
Por favor responda cada questão, baseando-se em sua condição na semana 
passada, circulando o número apropriado. 
Se você não teve a oportunidade de fazer uma das atividades na semana 
passada, por favor, tente estimar qual resposta seria a mais correta. 
Não importa qual mão ou braço você usa para fazer a atividade; por favor, 
responda baseando-se na sua habilidade independentemente da forma como 
você faz a tarefa. 
 
Por favor, meça sua habilidade para realizar as seguintes atividades na semana 
passada circulando o número apropriado da resposta: 

 Não 
houve 
dificuldad
e 

Houve 
pouca 
dificuldade 

Houve 
dificuldade 
moderada 

Dificuldad
e 
severa 

Não 
Consegui
u 
fazer 

1. Abrir vidro novo 
ou com a tampa 
muito apertada. 

1 2 3 4 5 

2. Fazer tarefas 
domésticas 
pesadas. (ex.: lavar 
paredes, lavar o 
chão). 

1 2 3 4 5 

3. Carregar uma 
sacola ou uma 
maleta. 

1 2 3 4 5 

4. Lavar suas 
costas. 

1 2 3 4 5 

5.  Usar uma faca 
para cortar 
alimentos. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

6. Atividades 
recreativas que 
exigem alguma 
força ou impacto 
nos braços, ombros 
ou mãos (ex.: jogar 
vôlei, martelar). 

1 2 3 4 5 

 
Â© IWH 2003. All rights reserved. 
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Não 
afetou 

Afetou 
pouco 

Afetou 
Moderadame
nte 

Afetou 
muito 

Afetou 
extremam
ente 

7. Durante a 
semana passada, 
em que ponto o seu 
problema com o 
braço, ombro ou 
mão afetaram suas 
atividades normais 
com família, 
amigos, vizinhos ou 
colegas? 

1 2 3 4 5 

 
Não 
limitou 

Limitou 
pouco 

Limitou 
moderadame
nte 

Limitou 
muito 

Não 

conseguiu 
fazer 

8. Durante a 
semana passada, o 
seu trabalho ou 
outras atividades 
diárias regulares 
foram limitadas 
devido ao seu 
problema com 
braço, ombro ou 
mão? 

1 2 3 4 5 

 
Por favor, meça a gravidade dos seguintes sintomas na semana passada. 
(circule o número). 
 

 
 Nenhuma Pouca Moderada Severa Extrema 

9. Dor no braço, 
ombro ou mão. 

1 2 3 4 5 

10. Desconforto na 
pele (alfinetadas) no 
braço, ombro ou 
mão. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 Não 
houve 
dificuldad
e 

Pouca 
dificuldade 

Dificuldade 
moderada 

Dificuldad
e 
severa 

Tão difícil 
que eu 
não pude 
dormir 

11. Durante a 
semana passada, 
quanto de 
dificuldade você 
teve para dormir por 
causa da dor no seu 

1 2 3 4 5 
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braço, ombro ou 
mão? (circule o 
número) 

 
ESCORES DOS SINTOMAS E DISFUNÇÃO DO QuickDASH = [(soma das 
respostas/n)-1] x 25, quando o n é o número completo de respostas. 
 
O escore do QuickDASH não pode ser calculado se houver mais de um item não 
válido. 
 
Â© IWH 2003. All rights reserved. 
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MÓDULO DE TRABALHO (OPCIONAL) 
 
As questões seguintes perguntam sobre o impacto do seu problema no braço, 
ombro ou mão em sua habilidade de trabalhar (incluindo tarefas domésticas se 
esta é sua principal função).  
 
Por favor, indique qual é o seu trabalho: ______________________________ 
 

 Eu não Trabalho. Você pode pular essa sessão. 
 
Por favor, circule o número que melhor descreve sua habilidade física na semana 
passada. Você teve alguma dificuldade para: 
 

 
Não houve 
dificuldade 

Pouca 
dificuldade 

Dificuldade 
moderada 

Dificuldade 
severa 

Não 
Conseguiu 
fazer 

1. Uso de sua 
técnica habitual 
para o seu 
trabalho? 

1 2 3 4 5 

2. Fazer seu 
trabalho usual por 
causa de dor em 
seu braço, ombro 
ou mão? 

1 2 3 4 5 

3. Fazer seu 
trabalho tão bem 
quanto você 
gostaria? 

1 2 3 4 5 

4. Usar a mesma 
quantidade de 
tempo fazendo seu 
trabalho? 

1 2 3 4 5 

 
Â© IWH 2003. All rights reserved. 
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ANEXO IX - SENSIBILIDADE OBJETIVA 
 
Superficial 
40. Tátil (marque um x para indicar uma afirmação à pergunta) 
Ponto C3 C4 C5 C6 C7 C8 T1 T2 T3 

 D E D E D E D E D E D E D E D E D E 

0 - Não    1 - Sim 

Sentiu?                   

Localizou?                   

Tipo de 
sensação: 
algodão? 

                  

0 – anestesia, 1- hipotestesia, 2- normal, 3- hiperestesia 

Semelhança 
bilateral? 

                  

 
41. Dolorosa 
Ponto C3 C4 C5 C6 C7 C8 T1 T2 T3 

 D E D E D E D E D E D E D E D E D E 

Sentiu?                   

Localizou?                   

Tipo de 
sensação: 
agulhada? 

                  

Semelhança 
bilateral? 

                  

 
Profunda 
42. Artrestesia (Marque um “v” para indicar normalidade ou um “x” para anormalidade) 
Articulação Direito Esquerdo 

2ª interfalangeana proximal   

Cotovelo   

Ombro   

 
43. Cinestesia (Marque um “v” para indicar normalidade ou um “x” para anormalidade) 
Articulação Direito Esquerdo 

2ª interfalangeana proximal   

Cotovelo   

Ombro   

 
44. Palestesia (Marque um “v” para indicar normalidade ou um “x” para anormalidade) 
Áreas ósseas Direito Esquerdo 

Acrômio   

Epicondilo lateral do úmero   

Cabeça da rádio   

Tuberosidade da tíbia   

Halux   
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AVALIAÇÃO DE FORÇA MOTORA (Escala Modifica do Conselho Britânico) 
 
1 – Nenhuma ou apenas traço de contração muscular 
 
2 – Contração muscular sem o efeito da força da gravidade 
 
3 – Contração muscular contra a força da gravidade 
 
4 – Contração muscular contra resistência 
 
NG – Não foi medida por causa das dificuldades 
 
 

Músculo Força 

Deltóide  

Rotador externo do ombro  

Rotador interno do ombro  

Bíceps  

Tríceps  

Flexor do pulso  

Extensor do pulso  

Flexor do dedo  

Extensor do dedo  
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AVALIAÇÃO DE SENSIBILIDADE TÁTIL E DOLOROSA 
 

 
 
 

 
 
N= normal                       H= hipoestesia                             A=anestesia 
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CLASSIFICAÇÃO DOS MOVIMENTOS ARTICULARES 
 

Observação Grau Central Valor Numérico 

Sem movimento 
articular 

0 0 

Movimento discreto 0+ 0.3 

Menos que a metade da 
amplitude 

1- 0.6 

Metade da amplitude 1 1.0 

Mais que a metade da 
amplitude 

1+ 1.3 

Bom, mas não completo 2- 1.6 

Completa amplitude de 
movimento 

2+ 2.0 

 
(O melhor movimento observado durante a avaliação é o usado para a 
classificação) 
 

Movimento Articular Graduação Central Valor Numérico 

Adução do ombro   

Abdução do ombro   

Flexão do cotovelo   

Extensão do cotovelo   

Flexão do pulso   

Extensão do pulso   

Flexão do dedo   

Extensão do dedo   

Valor Numérico Total  

 
 
REFLEXOS 
 

              ESQUERDO                 DIREITO 

38.1 PROFUNDOS   

38.1.1 Biciptal:   

38.1.2 Tricipital:   

38.1.3 Estilorradial:   

 
0 – Arreflexia 
1 – hiporreflexia 
2 – Normal 
3 - hiperrreflexia
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Força 

MOVIMENT
O 

MÚSCULO NERVO RAÍZES TRONCO 
ou  
CORDÃO 

AVALIAÇÕ
ES DE 
FORÇA 

Adução 
Escapular + 
Rotação Inf. 
 

Grande 
Rombóide 
Pequeno 
Rombóide 

Escapular 
Dorsal 

C5   

Abdução 
Escapular + 
Rotação Sup. 
 

Serrátil 
Anterior 

Longo Torácico C5, C6, 
C7 

  

Abdução 
Ombros 

Supra-
espinhoso 
Deltóide 
(fibrasmédias) 

Supra-
escapular 
 
Axilar 

C5 
 
C5,C6 

Tronco Sup. 
 
Cordão 
Post. 

 

Adução 
Ombros 

Peitoral Maior Peitoral Medial 
 
 
Peitoral Lateral 

C8, T1 
 
 
C5, C6, 
C7 

Cordão 
Med. do 
Tronco Inf. 
 
Cordão Lat. 

 

Flexão 
Ombros 

Deltóide 
(fibrasant.) 
 
Coracobraqui
al 

Axilar 
 
 
Musculocutâneo 

C5, C6 
 
 
C6, C7 

Cordão 
Post. e 
Tronco Sup. 
 
Cordão Lat. 

 

Extensão 
Ombros 

Redondo 
Maior 
Grande Dorsal 
Deltóide 
(fibraspost.) 

Subescapular 
Inf. 
Toracodorsal 
Axilar 

C5, C6 
C6, 
C7,C8 
C5, C6 

Cordão 
Post. 

 

Flexão 
Cotovelo 

Bíceps 
Braquial 
Braquial 
Braquiorradial 

Musclocutâneo 
 
Radial 

C5, C6 Cordão Lat. 
 
Cordão 
Post. 

 

Extensão 
Cotovelo 
 

Tríceps 
Braquial 
 

Radial C7, C8 Cordão 
Post. 

 

Pronação Pronador 
Redondo 
 
Pronador 
Quadrado 
 

Mediano 
 
Mediano (ramo 
interósseo 
palmar) 

C6, C7 
 
C8, T1 

  

Supinação Bíceps 
Braquial 
Supinador 

Musculocutâneo 
Radial(ramo 
profundo) 
 

C5, C6 
C6 

Cordão Lat. 
Cordão 
Post. 
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Flexão Punho Flexor Radial 
do Carpo 
Flexor Ulnar 
do Carpo 
 

Mediano 
 
Cubital 

C6, C7 
 
C8, T1 

  

Extensão 
Punho 

Extensor 
Radial Longo 
do Carpo 
Extensor 
Radial Curto 
do Carpo 
Extensor Ulnar 
do Carpo 

Radial 
 
Radial 
 
Radial(ramo 
profundo) 
 

C6, C7 
 
C6, C7 
 
C6, C7, 
C8 
 

  

Flexão + 
Desvio Ulnar 
 

     

Flexão + 
Desvio Radial 
 

     

Flexão Dedos Flexor 
Superficial 
dedos 
Flexor 
Profundo 
dedos 
Lumbricais 
Interósseos 
dorsais 
 
Interósseos 
palmares 

Mediano 
 
 
Mediano e Ulnar 
 
Mediano e Ulnar 
Ulnar 
 
Ulnar 

C7, C8, 
T1 

  

ExtensãoDed
os 

Extensor 
dedos 
Extensor do 
Indicador 
Extensor do 
dedo mínimo 

Radial (ramo 
profundo) 
 

C6, C7, 
C8 
C7, C8 
 
C6, C7, 
C8 

  

Adução 
Dedos 

Interósseos 
Palmares 

Ulnar (ramo 
palmar 
profundo) 

C8, T1   

Abdução 
Dedos 

Interósseos 
Dorsais 
Abdutor do 
dedo mínimo 

Ulnar (ramo 
profundo) 
Ulnar 

C8, T1   

Flexão 
Polegar 

Flexor Curto 
do polegar 
Flexor Longo 
do polegar 

Mediano 
(porção lateral) 
Ulnar (porção 
medial) 

C6, C7 
 
C8, T1 
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Extensão 
Polegar 

Extensor 
Curto do 
polegar 
Extensor 
Longo do 
polegar 

Palmar profundo 
 
Radial profundo 

C6, C7 
 
C6, C7, 
C8 

  

Abdução 
Polegar 

Abdutor Longo 
do polegar 
Abdutor Curto 
do polegar 

Radial profundo 
 
Mediano 

C6, C7   

Adução 
Polegar 

Adutor do 
polegar 

Ulnar C8, T1   

Oponência Oponente do 
polegar 
Oponente do 
dedo mínimo 

Mediano 
 
Ulnar 

C6, C7 
 
C8, T1 
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ANEXO IX – McGill Brave 
 
Nome: ___________________________________Nº no estudo________ 
 
RGHC:_________________________                                         Data: __/__/__ 

Dimensão Presente Ausente 

Sensitiva 
1.Latejante 

  

2.Pontada   

3.Choque   

4.Fina-Agulhada   

5.Fisgada   

6.Queimação   

7.Espalha   

8.Dolorida   

Afetivo 
9.Cansativa-exaustiva 

  

10.Enjoada   

11.Sufocante   

12.Apavorante-Enlouquecedora   

13.Aborrecida   

Avaliativo 
14.que incomoda 

  

15.Insuportável   

 
 
 
 
                           
         Intensidade Da Dor                                         Localização da Dor 

                         Presente 
     0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

Sem Dor                                         Pior Dor 
Possível 
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ANEXO XI - Questionário de Dor em Avulsão de Plexo Braquial 
 

1. Nome: 
__________________________________________________________ 

 
2. Data ____/____/____         Telefone (    )  ___________ RGHC 

_____________ 
 

3. Data de nascimento ____/____/____                Idade:____________ 
 

4. Sexo:    Masculino  (   )      Feminino  (   ) 
 

5. Antes do acidente você era:   Destro (   )       Canhoto  (   ) 
 

6. Quando foi o acidente:   (mês/ ano)      ___ / _______    Idade: _________ 
 

7. Fez cirurgia? Quando? 
______________________________________________ 

 
 

Indique a localização da sua lesão e onde apresenta dor. 

 

  
Antes da Lesão  

8. Qual a causa da sua lesão de plexo 
braquial? 

 
 
 

 (   )Acidente ____________ 
 (   )Congênito 
 (   )Câncer 
 (   )Outros 
  

9. Como era a sensibilidade antes da 
lesão do plexo braquial? 

 

 (   )Normal 
 (   )Pouco diminuída 
 (   )Muito diminuída 
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 (   )Sentia nada 
 

10.  Como era a movimentação do 
membro antes da lesão do plexo 
braquial?  

 
 

(   )Normal 
 (   )Pouco diminuída 
 (   )Muito diminuída 
 (   )mexia nada 
  

11. Sentia dor no braço antes da lesão do 
plexo braquial? 

(   )Não              (   )Sim 
 
 (   )Leve 
 (   )Moderada 
 (   )Intensa 
 (   )Insuportável 
 

12. Onde era sua dor? 
 
 
 
 
 

(   )Ombro 
 (   )Braço 
 (   )Antebraço 
 (   )Punho 
 (   )Mão 

Sensação do Membro Fantasma 

13. Você teve alguma sensação fantasma 
após a lesão do plexo braquial? 

(   ) Não    (   ) Sim 
 
 

14. Quanto tempo depois da lesão do 
plexo braquial apareceu a sensação 
fantasma? 

(   ) Imediatamente 
(   ) Após alguns dias 
(   ) Após 1 semana 
(   ) Após 1 mês 
(   ) Após alguns meses 
(   ) Mais de 6 meses  
(   ) Outro ______________ 
 

15. Você ainda tem sensação fantasma? 
 
Se não,  quando ela desapareceu? 

(   ) Não    (   ) Sim 
 
________________________
__ 

16. Com que frequência você tem 
sensação fantasma? 

 (   )Nunca 
 (   )Algumas vezes ao Ano 
 (   )Algumas vezes ao mês 
 (   )Algumas vezes na semana 
 (   )Algumas vezes ao dia 
 (   )Algumas vezes por hora 
 (   ) Sempre 
 

17. Que tipo de sensação fantasma você 
sente? (pode marcar mais de uma) 

 
 

 (   )Coceira 
 (   )movimentos 
 (   )posição anormal 
 (   )forma anormal 
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 (   )Algo que toca 
 (   )Queimação 
 (   )Gelado 
 (   )Sensação de choque, não 
dor 
 (   )Outro: ________________ 
  

18. Como é a sensação do movimento do 
braço com lesão do plexo braquial? 

 
 
 
O membro com lesão do plexo braquial se 
movimenta sozinho? 
 
Consegue controlar o movimento? 
 

(   )Abre e fecha a mão 
 (   ) Braço roda para traz 
 (   ) Braço esticado 
 (   ) Braço fletico 
 (   ) Outra _____________ 
  
 (   ) Não    (   ) Sim 
 
(   ) Não    (   ) Sim 
  

19. O movimento é igual ao seu braço do 
outro lado (sem lesão)? 

 

(   ) Não    (   ) Sim 
 
 

20. Se você ver alguém mexendo o braço, 
o seu braço com lesão do plexo 
braquial imita o movimento? 

 

(   ) Não    (   ) Sim 

21. Você consegue combinar movimentos 
dos 2 braços? (exemplo: bater palmas) 

 

(   ) Não    (   ) Sim 

22. Se tocar na sua face, do mesmo lado 
da lesão do plexo braquial, você tem 
alguma sensação no braço ou mão? 

 

(   ) Não    (   ) Sim 
 
Descreva: 
__________________ 
 

23. Quando você sonha, seu membro está 
presente? 

 
- Com que frequência? 
       
 

(   ) Não    (   ) Sim 
(   )Sempre 
 (   )As vezes  
 (   )Alternado  
 (   ) Pouco 
 (   )Sempre até ________ 

24. Se alguém tocar o membro com lesão 
do plexo braquial, desencadeia 
sensação ou movimento? 

 

(   ) Não    (   ) Sim 
 
Descreva : 
________________________
__ 
 

25. A sensação do membro fantasma é 
parecida com a sensação do outro 
braço? (de olhos fechados) 

 

(   )Muito 
 (   )Moderado  
 (   )Dificilmente  
 (   )pouco 
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  (   ) Nada 
 

26. Você percebe seu membro com lesão 
do plexo braquial de que tamanho, 
comparado com o outro lado? (de 
olhos fechados) 

 

(   ) Normal 
(   ) Maior 
 (   ) Menor 
 

27. Você percebe seu membro com lesão 
do plexo braquial de que comprimento, 
comparado com o outro lado? (de 
olhos fechados) 

(   ) Normal 
(   ) Longo 
 (   ) Curto 
 

28. Quanto a sensação fantasma te 
atrapalha? 

 
 
 
 

 (   )Muito 
 (   )Moderado  
 (   )Dificilmente  
 (   )pouco 
 (   ) Nada 
 

Dor no Membro com lesão do Plexo Braquial 

29. Tem movimento em alguma parte do 
membro com lesão de plexo braquial? 

(   )Ombro 
 (   )Braço 
 (   )Antebraço 
 (   )Punho 
 (   )Mão 
 (   ) Nenhum movimento 
 

30. Usa Tipoia? 
 

(   ) Não    (   ) Sim 
 

31.  Apresenta escoliose (examinar)?        
 

(   ) Não    (   ) Sim 
 

32. Sentia dor no braço logo após a lesão 
do plexo braquial?  

 
- Como era sua dor? 

(   ) Não    (   ) Sim 
 
 (   )Leve 
 (   )Moderada 
 (   )Intensa 
 (   )Insuportável 
 

33. Como é sua dor hoje? (   )Não 
 (   )Leve 
 (   )Moderada 
 (   )Intensa 
 (   )Insuportável 
 

34. Como parece sua dor? (   )Coceira 
 (   )pontada 
 (   )aperto 
 (   )formigamento 
 (   )facada 
 (   )Queimação 
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 (   )Gelado 
 (   )Sensação de choque 
 

35. Por quanto tempo você sente dor? 
 
 
 
 

(   ) Menos de uma semana 
(   ) 1 a 4 semanas 
(   ) 1 a 6 meses 
(   ) 6 meses a um ano 
(   ) mais de 1 ano 
 

36. Com que frequência você tem dor no 
membro com lesão do plexo braquial?  

 (   )Nunca 
 (   )Poucas vezes ao Ano 
 (   )Poucas vezes ao mês 
 (   )Poucas vezes na semana 
 (   )Poucas vezes ao dia 
 (   )Poucas vezes por hora 
 (   ) Sempre  
 

37. O que desencadeia ou piora sua dor? 
 
 
 
 
 

(   )movimento 
 (   )Frio 
 (   )Stress 
 (   )Postura 
 (   )Outros:  
________________________
__ 
  

38. A dor está relacionada com o 
movimento da sensação fantasma? 

(   ) Não    (   ) Sim 

39. Você sofre com a dor?  (   )Muito 
 (   )Moderado  
 (   )Dificilmente  
 (   )pouco 
 (   ) Nada 
  

40. Você já tratou da dor? 
 
- Se Sim, Como? 

 (   ) Não    (   ) Sim 
 
(   )fisioterapia 
 (   ) Terapia Ocupacional 
 (   ) Medicação 
 (   ) Massagem 
 (   ) Cirurgia 
 (   ) Outros:  
________________________
__ 
 

41. O tratamento foi eficiente?  (   ) Não    (   ) Sim 
Se foi eficiente, descreva 
qual____________________
___ 
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42. Sente dor em outra região? (   )cabeça 
 (   )pescoço  
 (   )dorsal  
 (   )lombar 
 (   ) costas toda 
 (   )Peitoral 
 

43. O que você faz quando sente dor no 
membro com lesão do plexo braquial? 

 
 
 
 

 (   )Nada 
 (   )Medicação para dor 
 (   )medicação para dormir  
 (   )Bebida alcoólica  
 (   )Outro_____________ 
 

Indique a localização, tamanho e comprimento do membro 
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