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 RESUMO  

 

Douradinho C. Associação entre dor persistente e síndrome de fragilidade: estudo 
transversal [dissertação]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 
2021. 

 

INTRODUÇÃO:  Os idosos, sendo mais predispostos ao acúmulo de doenças crônicas, 
são susceptíveis à dor persistente. Esse problema associa-se a prejuízos relevantes na 
saúde das pessoas, como alterações do humor, isolamento social, exacerbação de 
doenças crônicas e síndrome da fragilidade. A fragilidade caracteriza-se por diminuição na 
reserva funcional de múltiplos sistemas que torna os indivíduos vulneráveis a desfechos 
adversos, como incapacidade e morte. Embora haja interesse crescente na relação entre 
dor persistente e fragilidade, pelo potencial reversível dessas condições, poucos estudos 
investigaram essa associação com escalas para dor validadas em idosos. OBJETIVOS: 
Examinar a associação de dor persistente, sua intensidade e dimensões, com fragilidade 
em idosos ambulatoriais. MÉTODOS: Trata-se de uma análise transversal do Prospective 
GERiatric Observational Study (ProGERO) que investiga fatores associados a desfechos 
adversos em idosos ambulatoriais. Foram incluídos pacientes com idade ≥60 anos, sem 
comprometimento cognitivo, atendidos no Ambulatório do Serviço de Geriatria do Hospital 
das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Dor persistente foi 
definida como experiência dolorosa autorreferida na maior parte dos dias nos últimos três 
meses. Consideramos a intensidade da dor (leve, moderada, forte e muito forte) pela 
Escala de Descritores Verbais. Em uma subamostra representativa de idosos com dor 
persistente, avaliamos a multidimensionalidade da dor pela escala Geriatric Pain Measure 
(GPM). Os pacientes foram classificados como robusto (0), pré-frágil (1) e frágil (2-3) pelo 
índice do Study of Osteoporotic Fractures (SOF) que inclui perda de peso recente, 
autorrelato de exaustão e incapacidade para levantar da cadeira cinco vezes. Regressão 
logística foi utilizada para avaliar associação de dor persistente com fragilidade em 
modelos ajustados para dados sociodemográficos e multimorbidade. RESULTADOS: 
Amostra com 672 pacientes com idade média de 80,6 anos, sendo 71,6% mulheres. Dor 
persistente foi reportada por 340 (50,6%) pacientes, tendo como principais causas 
osteoartrite e síndrome do ombro doloroso. Em relação à fragilidade, 275 (40,9%) 
pacientes foram classificados como robustos, 240 (35,7%) como pré-frágeis e 157 (23,4%) 
como frágeis. A prevalência de dor persistente variou significativamente nas categorias de 
fragilidade (robusto = 41,1%; pré-frágeis = 52,1%; frágeis = 65,0%; p<0,001). Mesmo após 
ajuste para dados sociodemográficos e multimorbidade, idosos com dor persistente 
associaram-se com o status frágil em comparação aqueles sem dor persistente (odds ratio 
[OR] = 2,1; intervalo de confiança [IC] de 95% = 1,4-3,1). Essa relação foi ainda mais 
evidente ao comparar pacientes com dor persistente forte ou muito forte com aqueles sem 
nenhuma dor (OR = 4,9; IC 95% = 2,4-8,9). A pontuação total da GPM também se associou 
de maneira significativa com fragilidade. Os domínios da GPM relacionados de maneira 
independente com status frágil foram dor à deambulação e dor em outras atividades. 
CONCLUSÕES: Em uma população de idosos ambulatoriais, metade dos pacientes 
reportou dor persistente. Essa queixa associou-se de maneira independente com a 
síndrome de fragilidade, sendo essa relação mais forte em pacientes com maior 
intensidade da dor. Futuros estudos devem investigar se a abordagem adequada da dor 
persistente pode reduzir o risco de fragilidade entre os idosos.  

 

Descritores: Dor; Dor crônica; Dor persistente; Analgesia; Funcionalidade; Fragilidade; 
Epidemiologia; Prevalência; Idoso.



 

 

 

ABSTRACT  
 

Douradinho C. Association between persistent pain and frailty syndrome: a cross-sectional 

study [dissertation]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”; 

2021. 

 

INTRODUCTION:  Older people are predisposed to present multiple chronic diseases, 
increasing the susceptibility to persistent pain. This condition is associated with worse 
health status, including mood disorders, social isolation, exacerbation of chronic illnesses, 
and frailty syndrome. Frailty is characterized by a decreased functional reserve in multiple 
systems making individuals vulnerable to adverse outcomes such as disability and death. 
While there is increasing interest in the relationship between persistent pain and frailty, due 
to the potential reversibility of both conditions, few studies have investigated this 
association using pain scales that are validated in older adults. OBJECTIVE: To examine 
the association between persistent pain, including its intensity and dimensions, and frailty 
in older outpatients. METHODS: A cross-sectional analysis of the Prospective GERiatric 
Observational Study (ProGERO) that estimates factors associated with adverse outcomes 
in older outpatients. We included patients aged ≥60 years, without cognitive impairment, 
followed at the geriatric clinics of the academic medical center at the University of Sao 
Paulo Medical School. Persistent pain was defined as a self-reported painful experience 
on most days during the last three months. We considered pain intensity (mild, moderate, 
severe, and very severe) according to the Verbal Descriptor Scale. We also assessed the 
multidimensionality of pain using the Geriatric Pain Measure (GPM) scale in a 
representative sub-sample of patients experiencing persistent pain. We used the Study of 
Osteoporotic Fractures (SOF) index, composed of recent weight loss, self-reported 
exhaustion, and inability to get up from chair five times, to classify patients as robust (0), 
pre-frail (1), and frail (2-3). We run logistic regression to assess the association between 
persistent pain and frailty in models adjusted for sociodemographic factors and 
multimorbidity. RESULTS: A sample comprising 672 patients with a mean age of 80.6 
years, 71.6% women. Persistent pain was reported by 340 (50.6%) patients, having 
osteoarthritis and painful shoulder syndrome as the main causes. Concerning frailty, 275 
(40.9%) patients were classified as robust, 240 (35.7%) as pre-frail, and 157 (23.4%) as 
frail. The prevalence of persistent pain varied significantly across frailty categories (robust 
= 41.1%; pre-frail = 52.1%; frail = 65.0%; p<0.001). Even after adjusting for 
sociodemographic factors and multimorbidity, older people experiencing persistent pain 
were associated with frail status compared to those without persistent pain (odds ratio [OR] 
= 2.1; 95% confidence interval [CI] = 1.4 -3.1). This relationship was even more robust 
when comparing patients reporting severe or very severe persistent pain with those without 
any pain (OR = 4.9; 95% CI = 2.4-8.9). The GPM total score was also significantly 
associated with frailty. Both GPM domains, pain while walking and pain when executing 
other activities, were independently associated to the frail status. CONCLUSIONS: In an 
older outpatient population, half of the patients reported experiencing persistent pain. This 
condition was independently associated with frailty syndrome, presenting a stronger 
relationship in patients reporting severe pain. Future studies should investigate whether an 
adequate treatment for persistent pain could reduce the risk of frailty in older people.  

 

Descriptors:  Pain; Chronic pain; Persistent pain; Analgesia; Functionality; Frailty; 

Epidemiology; Prevalence; Aged 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Impacto do envelhecimento nos serviços de saúde e na população 

 

Pessoas em todo o mundo estão vivendo mais, resultado do principal 

fenômeno demográfico do século XX, conhecido como envelhecimento 

populacional. Com isso, de maneira inédita, a maioria das pessoas pode ter a 

expectativa de viver 65 anos ou mais. O envelhecimento populacional acontece em 

todas as partes do mundo, destacando-se por ser um processo muito acelerado 

nos países em desenvolvimento como o Brasil (NAÇÕES UNIDAS (UNFPA), 2012; 

Lima-Costa et al., 2018; OPAS, 2018).  

Isso acarreta importantes consequências na sociedade. Por exemplo, 

enquanto países europeus, como a França, Espanha e Itália, tiveram 

aproximadamente 150 anos para se habituar-se a modificações de 10% a 20% da 

quantidade de pessoas idosas, os países em desenvolvimento e, portanto, com 

menos recursos terão pouco mais de 20 anos para fazer essa mesma transição 

demográfica. Pode-se imaginar os enormes desafios que esse rápido processo 

demandará para as políticas públicas, relações de trabalho e cuidados com saúde 

de países como Brasil, China e Índia (Thompson, 1929 apud Bourcier De Carbon, 

1998; Alves, 2008; Minayo, 2012; OPAS, 2018). Esse fenômeno sem precedentes 

e em larga escala mudará radicalmente a pirâmide etária dos países em poucas 
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décadas (OPAS, 2018), sendo o Brasil um excelente exemplo da rapidez com que 

essas transformações acontecem (Figura 1). 

 

 

 

 

 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2021). 

Figura 1 – Evolução da Pirâmide etária brasileira, durante os períodos 2010, 2021 
e 2060. 

 

Em 2021, os idosos (considerada a pessoa que tenha 65 anos ou mais de 

idade), correspondem a 10,15% da população brasileira. Esse número saltará para 

21,87% em 2050 segundo projeções atuais do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), tornando-se o quinto país em relação a quantidade de pessoas 

idosas, abaixo apenas da Índia, China, EUA e Indonésia (IBGE, 2011; ONU, 2014; 

IBGE, 2021). De fato, em pouco tempo o Brasil deixará de ser um país de jovens. 

O IBGE nos trouxe ainda que o número de idosos ultrapassará o de jovens já na 
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próxima década. Em 2031, o Brasil terá 42,3 milhões de pessoas entre 0 e 14 anos 

e 43,3 milhões de pessoas com 60 anos ou mais. Isso significa que para cada 100 

indivíduos de 0 a 14 anos teremos 102 idosos, uma realidade muito distinta quando 

comparada à demografia do país poucas décadas atrás (Figura 2).  

 

 Fonte: Adaptado Instituto Humanitas Unisinos, 2018.   

Figura 2– Índice de Envelhecimento (IE) (número de jovens versus o de idosos) 
Brasil: 2010-2060. 

 

Levando em consideração que o processo do envelhecimento populacional 

transforma a realidade das sociedades e gera novos desafios à Saúde Pública, há 

a necessidade de se prevenir e atenuar as consequências das doenças crônicas, 
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prevalentes entre idosos, e priorizar o bem-estar dos indivíduos na medida em que 

envelhecem. As alterações originadas do envelhecimento e as doenças pré-

existentes podem ser agravadas por complicações no idoso, tendo duas dessas 

complicações mais importantes e prevalentes como a dor persistente e síndrome 

de fragilidade que podem ser agravadas com sua associação, levando o indivíduo 

para uma maior vulnerabilidade e declínio funcional. (Alvarenga; Brito, 2018; 

OPAS, 2018). 

 

1.2 Dor no Envelhecimento 

 

“Dor da velhice” ou “com esta idade só pode doer tudo mesmo” são 

declarações que comumente refletem uma espécie de aceitação popular que 

retarda assim por muitas vezes a busca pelo controle álgico, impactam assim a 

qualidade de vida da pessoa idosa. Esta população possui maior probabilidade de 

ter dor crônica, vista como consequência da diminuição das reservas 

biopsicológicas e da influência entre comorbidades presentes (Helme; Gibson, 

2001). Esse fato ocorre influenciado por forças demográficas, como o 

envelhecimento das populações nos países desenvolvidos, o aumento semelhante 

da sobrevivência na meia-idade e em idades longevas nos países em 

desenvolvimento, resultando no aumento do tamanho da população idosa e na 

prevalência crescente de acumulo de comorbilidades crônicas (Rice et al., 2016; 

Sousa et al.; 2020).
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Por ser muito prevalente em todas as faixas etárias, de 1979 a 1986, a 

International Association for the Study of Pain (IASP) realizou o consenso de 

especialistas para definir a dor. Posteriormente essa definição foi modificado (1994) 

por Harold Merskey incorporando os conceitos “somáticos” e “psicológicos” na 

definição, de forma ainda válida e utilizada nos tempos recentes, entendida como 

“sensação e experiência emocional desagradável associada à lesão tecidual, real 

ou potencial, ou descrita em termos desta lesão” (IASP, 1979; Merskey e Bogduk, 

1994; Kopf e Patel, 2010). 

A dor pode ser classificada quanto à patogênese, local de origem e duração. 

Com relação à patogênese, pode ser organizada como nociceptiva, neuropática e 

disfuncional. A dor nociceptiva se assemelha a dor aguda em que a lesão tecidual 

impulsiona diretamente os receptores da dor, conforme o local de origem. Já a dor 

nociceptiva pode ser somática ou visceral (Figura 3) (Carvalho, 2012). 

Classificação Tipo Origem Característica 

Patogênese 

1. nociceptiva 
• somática • picada ou aperto  

• visceral 
• irradiações; sintomas 
autonômicos  

2. neuropática 
• SNP  • parestesia; alodínia; 

hiperalgesia; hiperpatia; 
hiperatividade autonômica  • SNC 

3. disfuncional • subjetiva 
• amplificação e distorção dos 
estímulos sensoriais. 

Duração 

1. aguda • forma súbita • < 3 meses 
-Intensa, 
rápida 

2. persistente  
(crônica) 

• irruptiva • > 3 meses 
-Relacionada 
a neoplasia 

• não irruptiva • > 3 meses -Doenças 
crônicas 

Fonte: Adaptado de Costa, 2007. 

Figura 3 – Classificação de dor de acordo com critérios específicos.  
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Estimamos que em cerca de 80% a 85% da população idosa, ou seja, 

indivíduos com mais de 65 anos ou mais na comunidade tenham uma condição 

significativa de saúde que os predisponham à dor (Teixeira et al., 2001). Enquanto 

a dor crônica por sua vez, afeta diretamente a funcionalidade do idoso e possui 

uma prevalência crescente (Celich e Galon, 2009). Segundo o estudo da IASP 

liderado por Kopf e Patel (2010), trouxe dados alarmantes de que a prevalência 

média de dor, especificamente crônica da população global é de 35,5%. No Brasil, 

em 2017 a Sociedade Brasileira para Estudo da Dor (SBED) publicou o resultado 

do mapeamento da dor crônica nacional, trazendo uma prevalência média de dor 

crônica em 37% de pessoas que relataram sofrer dessa dor em pelo menos seis 

meses contínuos (SBED, 2017).  

 

1.3 Dor persistente  

 

Levando em consideração índices crescentes da prevalência da dor crônica 

mundial, Rice et al. (2016) publicou uma análise do estudo GBD (2013), 

contextualizando as principais implicações e aspectos referentes à dor, destacando 

que embora algumas doenças de caráter agudo tenham diminuído sua prevalência 

desde 1990 (principalmente algumas morbidades associadas a doenças 

infecciosas agudas), os encargos associados à dor crônica estão com aumento 

expressivo. Isso ocorre em parte por conta das poderosas forças demográficas, 
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como o envelhecimento das populações nos países desenvolvidos e o aumento 

similar da sobrevivência na meia-idade e na idade avançada nos países em 

desenvolvimento, resultando no aumento do tamanho da população e na 

prevalência crescente de doenças crônicas (Atun et al., 2015; Rice et al., 2016). 

Com isso, mudamos a compreensão do enorme fardo de doenças e incapacidades 

que são causados por condições associadas à dor, em especial a dor crônica, 

trazendo assim implicações sociais para pesquisa, planejamento, políticas 

públicas, entrega e alocação de recursos (GBD, 2010; GBD, 2013; Rice et al., 

2016). 

Pensando no impacto que a dor crônica causa na sociedade, a Universidade 

Johns Hopkins (USA) fez um levantamento sobre os custos em saúde através do 

Painel de Despesas Médicas (MEPS), mostrando que em 100 milhões de adultos 

nos Estados Unidos foram afetados por dor crônica, com custo anual variando de 

US $ 560 a US $ 635 bilhões em 2010 nos Estados Unidos, tendo um custo anual 

maior que câncer (US$ 243 bilhões), doenças cardíacas (US$ 309 bilhões) ou 

doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas (US$ 127 bilhões) (Gaskin et al., 

2012; Ferrari et al., 2019).  

Junto com os estudos para verificar o impacto da dor crônica e os custos 

para a sociedade, houve esforços por parte dos especialistas para entender a ação 

no idoso e uma definição consensual, chegando a conclusão de que ela pode ser 

entendida como “uma experiência dolorosa causado por estímulos sensoriais 

nocivos que persiste por um período prolongado de tempo, excedendo o tempo 
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esperado para a sua melhora, podendo ou não estar associado a um processo de 

doença reconhecível” (Treede et al., 2019). Este tipo de dor pode ser contínuo ou 

intermitente, geralmente impacta na funcionalidade, interferindo nas atividades de 

vida diária (AVD), acompanhado de sintomas emocionais desagradáveis 

prevalente principalmente em idosos com associação das síndromes geriátricas 

(Treede et al., 2015; Ferreira, 2014). A biografia do indivíduo como suas memórias, 

expectativas e emoções modificam a experiência dolorosa, que é subjetiva e 

interfere diretamente em como o indivíduo a sente (AGS, 2002; Ferreira, 2014). 

Mesmo tendo controversas, especialistas reconhecem a dor crônica como 

uma “entidade patológica” por si só, mas ainda há uma falta de concordância final 

da natureza patológica dessa condição (Merskey e Bogduk, 1994; Treede et al., 

2015; Treede et al., 2019). Os termos dor crônico e persistente são frequentemente 

usados de forma intercambiável na literatura e, com isso gerou um movimento 

recente entre os especialistas fazendo a recomendação para o uso do termo dor 

persistente. Essa alteração surgiu levando em conta de que o termo “dor crônica” 

tornou-se associado a imagens e estereótipos negativos, frequentemente 

relacionados a problemas psiquiátricos, futilidade no tratamento, simulação ou 

comportamento de procura de medicamentos (AGS, 2002; Lohman at al., 2017). 

Buscando assim, frente a esse contexto, promover uma visão e atitudes positivas 

dos pacientes e profissionais quanto a procura e adesão de muitos tratamentos 

eficazes disponíveis, bem como a utilização cada vez mais frequente do termo “dor 

persistente” (AGS, 2002; Shega, 2012; Ferreira, 2014; Lohman at al., 2017). 
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De todas as graves consequências que a dor persistente traz para o 

indivíduo, umas das principais é a de afetar a funcionalidade do idoso, diminuir a 

capacidade do indivíduo executar suas atividades básicas e instrumentais de vida 

diária, limitar muitas vezes a interação e convivência social, impactando 

negativamente na sua qualidade de vida trazendo grandes riscos de se 

desenvolver para o ciclo da síndrome de fragilidade (Celich e Galon, 2009). 

 

1.4 Síndrome de fragilidade 

 

O envelhecimento é marcado por alterações que ocorrem de maneira 

diferenciada, individual, influenciada diretamente pela sua genética e estilo de vida, 

acontece em todos os sistemas, cada indivíduo carrega a sua própria “velhice”. A 

população idosa, somada as condições desencadeadoras de dependência, como 

quedas, limitações funcionais e doenças incapacitantes, pode trazer o risco de 

reduzir a capacidade da pessoa idosa em executar os desafios rotineiros (Cabral e 

Peres, 2015; Lourenço, 2008). 

Um número cada vez maior de estudos internacionais tem procurado definir 

esse grupo de idosos mais acometidos como “frágeis”. O termo “idoso frágil” 

começou a ser falado na literatura na década de 1970 por Charles F. Fahey e 

membros do Federal Council on Aging (FCA) nos Estados Unidos (EUA), 

objetivando nomear os conjuntos de idosos que viviam em condições 
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socioeconômicas desvantajosa e com vulnerabilidades físicas e cognitivas 

(Berkman, 1988; Hogan, et al., 2018). Essa definição, no entanto, durou uma 

década e foi considerada não adequada por trazer imagens negativas associados 

do envelhecer (Hogan et al., 2018). Sucessivamente, na década de 80, o 

entendimento de idosos frágeis passou a ser associado à idade cronológica 

associada a idosos com multimorbidades e dificuldades funcionais (Whoodhouse 

et al., 1988; Nunes et al., 2015). 

Logo em seguida, a síndrome de fragilidade passou a ter uma compreensão 

mais global, como uma entidade dinâmica, na qual o indivíduo transita entre os 

estados “biológicos”, que pode haver uma piora do seu quadro como um estado de 

robustez para frágil e melhora do mesmo. Ter esse entendimento é de extrema 

importância, tanto para a prevenção quanto para o tratamento da doença e 

desenvolvimento de políticas públicas, dada o impacto dessa síndrome na 

sociedade (Gill et al., 2011; Morley, 2016; Dent et al, 2019). No entanto, essa 

síndrome não é necessariamente considerada como integrante do processo de 

envelhecimento normal, como senescência e sim envelhecimento patológico, senil, 

dada que muitos idosos atingem idades longevas sem desenvolvê-la (Clegg et al., 

2013). Nesse sentido, há vários fatores de risco para o desenvolvimento e/ou piora 

da síndrome de fragilidade a longo prazo, como: sobrepeso / obesidade, inatividade 

física, desnutrição, presença de lesão por pressão, baixa imunidade, risco 

cardiovascular, autoavaliação da saúde “negativa”, uso de álcool e presença de dor 

persiste (Huohvanainen et al., 2016; Dent et al., 2019). 
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Atualmente, temos duas grandes abordagens operacionais bem aceitas 

para definir a síndrome de fragilidade, a primeira abordagem de Rockwood et al. 

(1994) que a defini como o “aumento do acúmulo de déficits, condições de saúde 

amplamente não relacionadas”, expressa em uma escala que varia continuada de 

0 a 1, havendo uma associação entre a quantidade de déficits presentes com o 

total de déficits possíveis integrantes. Essa abordagem, mostra que há uma 

associação direta com os chamados "gigantes geriátricos", dentre eles a confusão 

mental, queda, imobilidade, incontinência, dor, úlceras por pressão e a síndrome 

de fragilidade em si. Esse conceito foi proposto inclusive por Winograd e 

colaboradores desde 1988 como condições marcadoras da fragilidade.  

Já a segunda definição mais utilizada na literatura é o modelo desenvolvido 

por Fried et al. (2001). Esse conceito traz critérios estabelecidos que inclui um 

declínio fisiológico acumulado tendo participações de vários sistemas, trazendo 

assim maiores debilidades com risco de se desenvolver situações adversos, 

entendida como “declínio de energia em espiral causado por uma tríade: 

sarcopenia, alteração neuroendócrina e disfunção imunológica”. 

Fried et al., (2001) assim, descreveram a síndrome de fragilidade como 

características físicas, ou seja, “fenótipo”, identificado como três ou mais de cinco 

dos seguintes componentes: fraqueza (baixa preensão palmar), lentidão 

(velocidade lenta), emagrecimento (perda de peso, considerada a não intencional), 

exaustão (autorrelatada) e baixa execução de atividade física. O fenótipo de 

fragilidade validado por Fried et al. (2001), desde seu desenvolvimento passou a 
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ser amplamente utilizada em muitos estudos com uma prevalência da síndrome de 

fragilidade estimada de 5% a 20% de idosos frágeis e incidência anual global de 

7%. Essa prevalência é estimada principalmente para a América do Norte e com 

um avanço progressivo para a Europa. No entanto, a população dos países 

europeus pode ter níveis diferentes de fragilidade por diferenças culturais, regionais 

e políticas (Puts et al., 2005; Santos-Eggimann et al., 2009; Oliveira et al., 2013).  

Ambas as abordagens, seja através da Fragilidade Fenotípica de Fried et al. 

(2001) e ou Fragilidade por acúmulo de déficits de Rockwood et al. (1994), têm a 

hipótese de levar ao aumento da desregulação sistêmica e um aumento do risco 

de se ter resultados adversos de saúde como quedas, idas ao pronto socorro, 

internação e morte. Com isso, a síndrome de fragilidade é vista como é um grande 

problema de saúde que contribui diretamente para o declínio funcional precoce em 

idosos, além de gerar altos custos em saúde. Ela pode começar antes dos 65 anos 

de idade, mas normalmente acomete indivíduos com 70 anos ou mais, possui maior 

proporção no sexo feminino e piora expressiva quando associada a sintomas 

adversos, dentre elas a mais prevalente como a dor persiste (Fried et al., 2001; 

Lourenço et al.,2008; Dent et al, 2019; Hoogendijk et al., 2019). 

Há evidências crescentes que sugerem a síndrome de fragilidade como é 

“uma síndrome biológica de reservas diminuídas em múltiplos sistemas, resultante 

da desregulação que pode ser iniciada por alterações fisiológicas do 

envelhecimento, patológicas, falta de atividade ou ingestão nutricional 

inadequada”, entendida pela “baixa da reserva energética e resistência reduzida 
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aos estressores” (Shega et al., 2012; Walston JD, 2012). Essas alterações se 

manifestem na perda de massa muscular óssea esquelética e em função anormal 

nos sistemas inflamatórios, imunes e neuroendócrinos, bem como na regulação 

energética; conduzindo a uma maior debilidade na presença de condições 

desfavoráveis (Fried et al., 2001), isso resulta em “homeostenose”, entendida como 

a “diminuição da capacidade de respostas fisiológicas essenciais disponíveis para 

manter a homeostase” (Karp et al., 2008; Shega et al., 2012; Walston JD, 2012) 

(Figura 4).  

 

 

 

Figura 4 – Tríade da síndrome de fragilidade. 

 

No entanto, a avaliação de fragilidade mais utilizada na atualidade, proposta 

por Fried et al. (2001) pode ser de difícil execução na prática clínica, principalmente 

em alguns setores de saúde com alta rotatividade e necessidade de avaliações 

Desregulação 

neuroendócrina 

Disfunção 

imunológica 

Sarcopenia 

Desregulação 

cortisol 

catabolismo 
de citocinas 

catabolismo de 
citocinas 

Desregulação cortisol 

 Hormônio do 
crescimento e 

sexuais 

Fonte: Adaptado de Fried et al., 2001; Walston JD, 2012. 
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rápidas, como na Atenção Básica, já em termos de pesquisa o mesmo se torna 

operacional e vem sendo realizado em muitos estudos. Necessitando assim, 

adaptações que tornem a identificação fenotípica mais prática para diversos 

ambientes, levando em consideração que um instrumento de rastreio de fragilidade 

precisa ser viável na identificação prática da fragilidade em si nas suas diversas 

possibilidades de aplicação. Atualmente, existe grande quantidade de instrumentos 

de rastreio de fragilidade, cada um com uma variedade de componentes incluídos 

e formas de aplicação (Nunes et al., 2015; Gray et al., 2016; Dent et al., 2019). 

Esses instrumentos precisam levar em consideração a diferença entre 

fragilidade e vulnerabilidade, pois a síndrome de fragilidade, é entendida como uma 

situação grave de vulnerabilidade que a antecede, na presença de pequenas 

perturbações estressoras, seja interna ou externa, que pode levar ao declínio 

funcional. A figura a seguir descreve a cascata de declínio funcional em idosos, da 

independência (robustos) à fragilidade e incapacidade, caso não ocorra nenhuma 

intervenção direcionada que possa parar, retardar ou reverter essa cascata. (Dent 

et al., 2019) (Figura 5).  
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Fonte: Adaptado de Dent et al., 2019. 

Figura 5 – Cascata de declínio funcional em idosos na ausência de intervenções. 

 

Recentemente, Lin et al. (2018) fez a comparação dos principais 

instrumentos que propõem fazer a busca da síndrome de fragilidade em países de 

baixa e média renda por ter maior prevalência de fragilidade, escassez de estudos 

desse tipo e, ferramentas de diagnóstico menos complexas para a fragilidade. 

Conceitos importantes na prática clínica, como estratégia para o grande volume de 

atendimento, especialmente em participantes com doenças graves, devido ao 

tempo e recursos econômicos limitados. Este estudo avaliou a síndrome de 

fragilidade a partir dos critérios do Estudo de Saúde Cardiovascular (CHS), os 

critérios do Estudo de Fratura Osteoporótica (SOF) e o FRAIL (fadiga, resistência, 
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deambulação, doenças e perda de questionário), comparando seus desempenhos 

para prever resultados adversos após 1 ano de acompanhamento em idosos com 

um evento agudo ou uma doença descompensada crônica em uma coorte 

prospectiva composta por 534 participantes (idade média 79,6 8,4 anos, 63% 

mulheres, 64% brancos) admitidos em um Hospital Dia Geriátrico. Nesse estudo a 

prevalência de fragilidade variou de 37% (usando FRAIL) a 51% (usando CHS). 

Após 1 ano de seguimento, ocorreu incapacidade em 33% da amostra, 

hospitalização em 40%, queda em 44% e óbito em 16%. A precisão da fragilidade 

para prever resultados diferentes foi de baixa a moderada, com a área sob a curva 

variando de 0,57 (para queda, com fragilidade definida por SOF e FRAIL) a 0,69 

(para incapacidade, com fragilidade definida por CHS). Ou seja, em participantes 

com condições agudas em um ambiente de unidade de terapia intensiva de um 

país de baixa renda, os instrumentos CHS, SOF e FRAIL mostraram desempenho 

semelhante na previsão de resultados adversos (Lin et al., 2018). 

Conclui-se que a síndrome de fragilidade em idosos se traduz como um 

estado de vulnerabilidade fisiológica como um todo, física e cognitiva, não deve ser 

interpretada com incapacidades ou multimorbidades. Segundo os estudos 

levantados nos idosos brasileiros, a prevalência da síndrome de fragilidade 

estimada está longe de ser adequada, os pontos de corte que compõem esses 

instrumentos necessitam de adaptações para aos parâmetros desse público alvo, 

bem como há poucos estudos de associação para fatores agravantes como 
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presença de depressão, ansiedade e dor persistente (Lourenço et al.,2008; Dent et 

al, 2019). 

 

1.5 Associação de dor e síndrome de fragilidade 

 

As mudanças fisiológicas, psicológicas e ambientais que acompanham o 

envelhecimento podem exacerbar as consequências da dor persistente. A 

homeostase é a resposta do corpo ao estresse pela ativação das reservas 

fisiológicas. Essas reservas incluem resiliência cognitiva e emocional ao estresse 

com ativação do sistema neuroendócrino, nervoso autônomo e imunológico 

(McEwen, 2008). Em contraste com a homeostase, Karp et al. (2008) propôs a 

definição da homeostenose, como a diminuição da capacidade de um organismo 

em envelhecimento de responder efetivamente ao estresse por causa da 

diminuição das reservas biológicas, psicológicas e sociais. Quando a capacidade 

de reserva inerente é ultrapassada, pode resultar em desfechos desfavoráveis, 

como dependência, invalidez ou no pior cenário, a morte. 

A dor ameaça a saúde do idoso, sua segurança, autonomia e 

independência, impacta diretamente na funcionalidade, diminuindo a capacidade 

de executar as suas atividades básicas e instrumentais de vida diária, limita muitas 

vezes a sua habilidade de convívio e interação social, afetando negativamente a 

qualidade de vida (Celich e Galon, 2009). Dada a natureza multidimensional, a dor 
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persistente pode antecipar o desenvolver da síndrome de fragilidade em idosos por 

afetar uma série de mecanismos e propiciar situações que desencadeiam a 

síndrome, como mobilidade prejudicada, depressão, diminuição da ingestão 

nutricional, diminuição do sono/repouso e se ter um aumento da carga de 

comorbidades e medicamentos (AGS, 2012; Rudy et al., 2007).  

Em outras palavras, os idosos que sofrem de dor e suas condições 

frequentemente associadas, como sono insuficiente ou nutrição reduzida, pode 

diminuir a reserva biológica, aumentando a probabilidade do desenvolvimento da 

síndrome de fragilidade, em ambas aumentam consideravelmente na medida em 

que há o avanço da idade e estão associadas a queda da funcionalidade com um 

impacto negativo, expressivo na qualidade de vida dessa população, podendo se 

ter disfunção cognitiva, quedas e / ou incapacidade com pequenas perturbações 

(Shega et al., 2012; Lohman et al., 2017, Tian et al, 2018). Já a síndrome de 

fragilidade pode estar associada a modificações na percepção da dor, à sua 

exacerbação e perda de mecanismos compensatórios decorrente de alterações no 

sistema nervoso central (alteração no sistema inibitório descendente da dor), no 

sistema imunológico, endócrino e musculoesquelético dos idosos frágeis (Lohman 

et al., 2017, Tian et al, 2018). 

Embora o número de estudos sobre dor em pessoas idosas esteja 

aumentando, existem poucos trabalhos na literatura que correlacionam dor 

persistente com síndrome de fragilidade, com uso de escalas validadas para seus 

respectivos países, instrumentos específicos para idosos que abordem a sua 
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complexidade de forma multidimensional e dispõem de ajustes para os fatores de 

confusão nas análises estatísticas de forma clara, definida.  

Em idosos frágeis, a presença de dor persistente pode impactar 

negativamente apresentações sensoriais, emocionais, cognitivos, afeta e restringe 

expressivamente o bem-estar, a qualidade de vida dos idosos, resultando em 

declínio nas atividades de vida diária (AVD) e menor atividade física. Com a nossa 

população envelhecendo cada vez mais, se torna importante verificar a associação 

de dor com demais síndromes geriátricas prevalentes como a síndrome de 

fragilidade e comparar o perfil clínico dos idosos frágeis com e sem dor persistente 

(Shega et al., 2012; Hirase et al, 2018; Tian et al, 2018; Imai et al, 2020). 

Avaliar o perfil multidimensional de idosos, pode ser útil para bsucar melhor 

aqueles com maior risco de apresentar dor e de serem frágeis, podendo assim 

desenvolver estratégias para promover o envelhecimento saudável e ativo, bem 

como ao identificar as classes distintas de risco a partir desses dados, poderia 

facilitar intervenções de acordo com os fatores de risco relevantes para cada 

classe, possibilitaria também o direcionamento de intervenções personalizadas, 

preventivas e melhoraria do manejo clínico.  

Não identificamos no Brasil estudos com essas características bem 

estabelecidas. Portanto, novos estudos são necessários para verificar essa 

associação da dor e síndrome de fragilidade e avaliar a clínica desta população, 

dessa forma, hipotetizamos que intervenções para o controle da dor pode ajudar a 
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melhorar a pré-fragilidade. Assim, o objetivo deste estudo foi verificar a associação 

da dor persistente e síndrome de fragilidade, descrever a sua a prevalência, 

comparar o perfil clínico e fatores associados a dor persistente em idosos 

ambulatoriais.  
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

• Examinar a associação de dor persistente com síndrome de fragilidade em 

idosos ambulatoriais. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

• Descrever a prevalência e fatores associados a dor persistente em idosos 

ambulatoriais. 

• Relatar as principais causas de dor persistentes entre idosos ambulatoriais. 

• Verificar quais os medicamentos mais prescritos para o tratamento de dor 

persistente. 

• Avaliar a associação de dor intermitente ou persistente com síndrome de 

fragilidade, levando-se em conta a intensidade da dor. 

• Investigar as características sociodemográficas e clínicas relacionadas à dor 

persistente na subamostra dos pacientes frágeis. 

• Entender quais as dimensões da dor persistente relacionam-se de maneira 

independente com a síndrome da fragilidade.  
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3 MÉTODOS 

 

3.1 Delineamento e Cenário 

 

Trata-se de um estudo transversal analítico envolvendo participantes da 

avaliação inicial do estudo longitudinal “Prospective GERiatric Observational Study” 

(ProGERO) conduzido no ambulatório do Serviço de Geriatria do Hospital das 

Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (SG-HCFMUSP) 

(Saraiva et al., 2020). A avaliação inicial da coorte ProGERO ocorreu entre abril e 

dezembro de 2017 com idade igual ou superior a 60 anos. O ambulatório do SG-

HCFMUSP é um serviço de saúde especializado na atenção à saúde do idoso, 

vinculado ao Sistema Único de Saúde (SUS), que oferece acompanhamento clínico 

regular a pacientes com idade igual ou superior a 60 anos, com três ou mais 

doenças crônicas e apresentem síndrome(s) geriátrica(s), tais como instabilidade, 

quedas, déficit cognitivo e incapacidade funcional.  
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3.2 Seleção de Participantes 

 

3.2.1 Critério de inclusão: 

 

• Pacientes que participaram da avaliação inicial da coorte ProGERO no 

ambulatório do SG-HCFMUSP em 2017; 

 

3.2.2 Os critérios de exclusão:  

 

• Participantes com diagnóstico prévio de demência, conforme documentado 

em prontuário do hospital, ou rastreio positivo para comprometimento cognitivo, 

definido com pontuação de 0 a 5 na escala 10-point Cognitive Screener corrigida 

para escolaridade (10-CS Edu), uma vez que esses indivíduos foram considerados 

incapazes de fornecer informações consistentes sobre dor; 

• Pacientes com condições clínicas graves (por exemplo, instabilidade 

hemodinâmica, rebaixamento do nível de consciência ou insuficiência respiratória 

aguda) que necessitassem de cuidados hospitalares de urgência ou emergência;  

• Recusa dos participantes ou seu responsável legal (quando necessário) em 

participar da pesquisa. 
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3.3 Questões éticas e financiamento 

 

O estudo faz parte da coorte ProGERO (Saraiva et al., 2020), sendo 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CAPPesq) do hospital pelo parecer 

3.297.982. A Coorte ProGERO teve aprovação da CAPPesq sob parecer 

2.001.665, número do Certificado de Apresentação de Apreciação Ética (CAAE) 

65809517.3.0000.0068. Todos os pacientes ou seus representantes legais 

forneceram consentimento livre e esclarecido (Anexo A) antes da inclusão na 

pesquisa.  

 

3.4 Avaliação de dor persistente 

 

Em relação a dor, primeiramente buscamos por um instrumento generalista, 

que poderia ser aplicado inclusive em uma população com baixa ou nenhuma 

escolaridade como a Escala de Descritores Verbais (EDV) (Posso et Al., 2011; 

Pereira et al., 2015). A EDV quantifica a sensação subjetiva dolorosa através de 

palavras que representam melhor o nível de desconforto relacionada a dor em 

diferentes intensidades: nenhuma, leve, moderada, forte e pior dor possível (Figura 

6).  
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Fonte: Adaptado de Pereira et al., 2015. 

Figura 6 – Escala de Descritores Verbais (EDV). 

 

Após a identificação da presença e intensidade dolorosa, buscamos avaliar 

os aspectos relacionados ao tipo e causa da dor, medicamentos utilizados para o 

controle álgico, bem como a presença e a multidimensionalidade da dor persistente 

na população idosa por ser de grande valia para a prática clínica.  

Avaliamos as informações sobre medicamentos a partir da revisão do 

prontuário do hospital e receitas médicas apresentadas pelos pacientes durante a 

entrevista. O dado utilizado na pesquisa foi o número de medicamentos em uso 

contínuo (MUC). Também registramos os medicamentos prescritos para o controle 

de dor, como: analgésicos simples, anti-inflamatórios não-esteroidais (AINEs), 

opioides e medicamentos adjuvantes para dor, que incluiu, anticonvulsivantes (por 

exemplo, gabapentina e pregabalina) e antidepressivos (por exemplo, amitriptilina, 

nortriptilina, duloxetina e venlafaxina). 

Para a avaliação de dor persistente, mantemos o conceito temporal, definida 

como uma resposta positiva para a seguinte pergunta: “a dor ocorreu na maior parte 
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dos dias, dos últimos 3 meses?” Escolhemos esse conceito seguindo a 

classificação da Associação Internacional para o Estudo da Dor (IASP) proposta 

por (Treede et al., 2015; Treede et al., 2019) a definindo como: “dor crônica é a dor 

que dura ou recorre por mais de três meses”.  

 

3.4.1 Avaliação multidimensional da dor 

 

Em uma subamostra consecutiva, composta por um terço dos pacientes com 

dor persistente, aprofundamos a avaliação no intuito de entender seus aspectos 

multidimensionais. Nessa subamostra, aplicamos a escala Geriatric Pain Mensure 

(GPM). Esse instrumento, além de avaliar a intensidade da dor, ser utilizada para 

dores agudas e crônicas, avalia também o impacto que a mesma causa no humor, 

nas atividades básicas e instrumentais de vida diária e qualidade de vida, tendo a 

vantagem de ser uma avaliação simultaneamente quantitativa e qualitativa (Ferrel 

et al.; 2000). 

Buscamos com isso, verificar não somente os aspectos sensoriais, mas 

exprimir as múltiplas dimensões da dor persistente. A GPM foi desenvolvida para 

idosos como um questionário composto por 24 itens, de fácil aplicação com 

validade e confiabilidade significativas que avalia as dimensões da dor e suas 
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repercussões na capacidade funcional e qualidade de vida do indivíduo (Ferrel et 

al.; 2000). 

A GPM recebeu adaptação transcultural após tradução para o Brasil por 

Gambaro et al. (2009), teve suas propriedades psicométricas avaliadas por Motta 

et al. (2015), apresentando-se como confiável e válida para a avaliação 

multidimensional da dor em idosos no Brasil (Figura 7). 

O instrumento, após ser traduzido e adaptado para a versão brasileira 

manteve o formato de 24 itens, organizado em 5 dimensões: intensidade de dor, 

descomprometimento, dor à deambulação, dor às atividades vigorosas e dor em 

outras atividades, compondo os parâmetros sensório-discriminativo, motivacional-

afetivo e cognitivo-avaliativo da dor. A escala apresenta 22 itens pontuados de 

forma dicotômica (sim ou não) e 2 itens pontuados na escala numeral de 0 a 10. 

Posteriormente, deve ser é feito a pontuação total calculada pela soma de 

respostas “sim” (valor de 1 ponto para cada) com as duas respostas numéricas (0 

a 10 cada), obtendo-se uma pontuação total que varia de 0 (“sem dor”) a 42 (“dor 

grave”). Para que a pontuação final seja de 0 a 100, recomenda-se que o escore 

total seja ainda multiplicado por 2,38. A pontuação classifica a dor em leve (0-30), 

moderada (31-70) e intensa (71-100) (Ferrel et al.; 2000; Gambaro et al., 2009; 

Motta et al., 2015). 
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DADOS DE IDENTIFICAÇÃO                                        GERIATRIC PAIN MENSURE (GPM) 
Informante: 
 paciente  acompanhante: ___________________________________ 

 

 

 Nº ___ Data: ___ /___ /_______  Etiqueta Paciente 

 

 

 

Por favor, responda cada pergunta, marcando “sim” ou “não”. 

 

 Respostas 

  

Nota 

1- Você tem ou acha que teria dor com atividades intensas como: correr, levantar 
objetos pesados, ou participar de atividades que exigem esforço físico? 

(     )Não (    )Sim  

2- Você tem ou acha que teria dor com atividades moderadas como mudar uma 
mesa pesada de lugar, usar um aspirador de pó, fazer caminhadas ou jogar bola?  

(     ) Não (    )Sim  

3- Você tem ou acha que teria dor quando levanta ou carrega uma sacola de 
compras?  

(     ) Não (    )Sim  

4- Você tem ou acha que teria dor se subisse um andar de escadas?  (     ) Não (    )Sim  

5- Você tem ou teria dor se subisse apenas alguns degraus de uma escada?  (     ) Não (    )Sim  

6- Você tem ou teria dor quando anda mais que um quarteirão?  (     ) Não (    )Sim  

7- Você tem ou teria dor quando anda um quarteirão ou menos?  (     ) Não (    )Sim  

8- Você tem ou teria dor quando toma banho ou se veste? (     ) Não (    )Sim  

9- Você já deixou de trabalhar ou fazer atividades por causa da dor?  (     ) Não (    )Sim  

10- Você já deixou de fazer algo que você gosta por causa da dor?  (     ) Não (    )Sim  

11- Você tem diminuído o tipo de trabalho ou outras atividades que faz devido à 
dor?  

(     ) Não (    )Sim  

12- O trabalho ou suas atividades já exigiram muito esforço por causa da dor?  (     ) Não (    )Sim  

13- Você tem problemas para dormir devido à dor?  (     ) Não (    )Sim  

14- A dor impede que você participe de atividades religiosas?  (     ) Não (    )Sim  

15- A dor impede que você participe de qualquer outra atividade social ou 
recreativa (além de serviços religiosos)?  

(     ) Não (    )Sim  

16- A dor te impede ou impediria de viajar ou usar transportes comuns?  (     ) Não (    )Sim  

17- A dor faz você sentir fadiga ou cansaço?  (     ) Não (    )Sim  

18- Você depende de alguém para te ajudar por causa da dor? (     ) Não (    )Sim  

19- Na escala de 0 a 10, com zero significando sem dor e o 10 significando a pior 
dor que você possa imaginar, como está a sua dor hoje? 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  

20- Nos últimos sete dias, numa escala de zero a dez, com zero significando dor 
nenhuma e 10 significando a pior dor que você consegue imaginar, indique o 
quanto em média sua dor tem sido intensa? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

21- Você tem dor que nunca some por completo? (     ) Não (    )Sim  

22- Você tem dor todo dia? (     ) Não (    )Sim  

23- Você tem dor várias vezes por semana? (     ) Não (    )Sim  

24- Durante os últimos sete dias, a dor fez você se sentir triste ou depressivo? (     ) Não (    )Sim  

Forma de pontuar: Dê um ponto para cada “Sim” e somar as respostas 
numéricas. 

SOMA TOTAL 
(0-42): 

 

[       ] 
Dor Leve 

(≤ 30) 
Classificação 

[       ] 
Dor moderada 

(30‐69) 
 

[       ] 
Dor Intensa 

(≥70) 
 

AJUSTE  
(Pontuação Total x 2,38)  

(0-100): 

 

Fonte: Adaptado de Motta TS, Gambaro RC and Santos FC. Pain measurement in the elderly: evaluation of 
psychometric properties of the Geriatric Pain Measure – Portuguese version. Rev Dor. São Paulo, 2015 apr-
jun;16(2):136-41. 

Figura 7 – Ficha de Avaliação Multidimensional de Dor Persistente (GPM).
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3.5 Critério de fragilidade 

 

Avaliamos a síndrome de fragilidade através dos critérios do Study of 

Osteoporotic Fractures (SOF), desenvolvido por Ensrud et al. (2008) por ser um 

índice simples com desempenho semelhante aos critérios mais complexos como o 

estudo Cardiovascular Health Study (CHS) de Fried et al. (2001) na predição de 

desfechos desfavoráveis em idosos vulneráveis (Malmstrom et al., 2014; Lin et al., 

2018; Kiely et al., 2009).  

O Índice de Fragilidade SOF possui três critérios fenotípicos (perda de peso, 

incapacidade de subir de uma cadeira e falta de energia). Cada critério vale 1 ponto, 

classificando o participante de acordo com o escore final em: robusto (0 pontos), 

pré-frágil (1 ponto) e frágil (2-3 pontos) (Figura 8) (Ensrud et al.,2008).  

 

 

 

Fonte: Adaptado de Ensrud et al.,2008. 

 

Figura 8 – Índice de fragilidade SOF (Study of Osteoporotic Fractures). 

 

 

 

1 – Perda de peso (≥5%) não intencional  em 1 ano:                            0 – Não e 1 – Sim 
2 – Teste do levantar e sentar da cadeira (5x):                                     1 – Não e 0 – Sim 
3 – Exaustão: você sente que tem energia suficiente?                         1 – Não e 0 – Sim 

0 = Robusto             1 = Pré-frágil             2 – 3 = Frágil  
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3.6 Avaliação Geriátrica Ampla (AGA) 

 

Os participantes participaram de uma avaliação inicial nos moldes da 

Avaliação Geriátrica Ampla (AGA), conduzida com duração estimada de 35 minutos 

por uma equipe treinada de 4 enfermeiros avaliadores e 4 médicos supervisores. 

Essa avaliação foi realizada no mesmo dia de atendimento do paciente no AG SG-

HCFMUSP.  

A avaliação consistiu de informações dos dados sociodemográficos, uso 

recente do sistema de saúde, atividades de vida diária, dados nutricionais, quedas, 

depressão, autopercepção de saúde, funcionalidade, velocidade da marcha, 

medida da pressão arterial, frequência cardíaca, força de preensão palmar, 

multimorbidade, medicamentos em uso, síndrome de fragilidade, avaliação 

unidimensional de dor e multidimensional de dor persistente.  

Todas os dados coletados no presente estudo foram registrados em um 

protocolo desenvolvido no formulário eletrônico (Case Report Form (CRF)) na base 

de dados Research Electronic Data Capture (REDCap) (Harris et al., 2009). 

As informações dos dados sociodemográficos incluíram idade, sexo, 

autorrelato sobre cor ou raça segundo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) (branca, preta, parda, amarela e indígena) (IBGE, 2011), estado civil (viúvo, 

casado ou união estável, solteiro e divorciado), escolaridade (anos completos de 
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educação formal), aposentadoria/ pensionista, arranjo de moradia (mora sozinho, 

mora com outras pessoas, institucionalizado) e renda per capita familiar. 

Utilizamos um questionário com perguntas objetivas a fim de detectar o uso 

do sistema de saúde nos últimos seis meses, como: visitas e frequência ao pronto 

socorro (PS) e hospitalização (permanência citada e/ou identificada ≥ 24 horas em 

uma Unidade de Saúde).  

A funcionalidade foi avaliada através do questionário Brazilian OARS 

Multidimensional Functional Assessment Questionnaire (BOMFAQ) desenvolvido e 

validado para a população brasileira. O BOMFAQ avalia o grau de dependência em 

15 tarefas relacionadas às atividades básicas e instrumentais de vida diária (ABVD 

e AIVD) (Ramos et al., 1998). Avaliamos também a funcionalidade através da 

escala de Katz de Sidney Katz (1963), tido como um dos instrumentos mais 

validados para mensuração de atividades básicas de vida diária (ABVD) (Katz et 

al., 1963; Duarte et al., 2007).  

Para mensurar a presença de quedas, questionamos se houve quedas no 

último ano. Definimos a presença de quedas e quantidade segundo (Pereira et al., 

2004; Buksman at al., 2008): “como o deslocamento não intencional do corpo para 

um nível inferior à posição inicial com incapacidade de correção em tempo hábil, 

determinado por circunstâncias multifatoriais comprometendo a estabilidade”.  
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Avaliamos o estado nutricional conforme padronizado no estudo Targeted 

Geriatric Assessment Predicts Mortality in Fast-Paced Acute Care Settings (TaGA) 

por ser considerada uma ferramenta que compõe em um de seus domínios a 

avaliação nutricional, ter triagem multidimensional rápida e precisa na avaliação 

entre idosos com baixo e alto risco de morte em ambientes de saúde (Aliberti et al., 

2018). 

 

1) perda não intencional ≥ 5% do peso corporal nos últimos 12 meses;  

2) índice de massa corporal (IMC) pela fórmula: peso (em kg) dividido por altura 

(em metros) ao quadrado; 

3) circunferência de panturrilha: utilizamos uma fita métrica em volta da parte 

mais larga da panturrilha e anotamos a medida. 

 

A avaliação de multimorbidades foi realizada a partir do levantamento do 

prontuário clínico do paciente e classificada conforme o instrumento Functional 

Comorbidity Index (FCI), desenvolvida por Groll et al. (2005) como um índice 

relacionado ao impacto das multimorbidades na funcionalidade dos participantes. 

Posteriormente, Groll et al. (2006) também fez um estudo comparando o 

desempenho do Índice de Comorbidade de Charlson com FCI que constatou uma 

correlação forte e significativa (Spearman rho = 0,62, p <0,001).  
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A avaliação cognitiva foi realizada através da escala 10-point Cognitive 

Screneer corrigido para escolaridade (10-CS Edu), desenvolvida por Apolinário et 

al. (2016) para o rastreio de comprometimento cognitivo. Este instrumento foi 

validado no Brasil e apresenta características que o tornam vantajoso para uso na 

prática clínica, adequado para populações de baixa escolaridade e melhor acurácia 

para detectar demência quando comparado ao Mini Exame do Estado Mental. O 

10CS-Edu avalia orientação temporal de três itens e recordação de três palavras, 

tendo como tarefa distratara a fluência verbal semântica para animais. A pontuação 

final procura diminuir os efeitos da baixa escolaridade adicionando 2 pontos para 

indivíduos sem educação formal e 1 ponto para aqueles com 1 a 3 anos de 

escolaridade. 

A autopercepção de saúde foi avaliada através da pergunta: "Em geral, 

como você considera a sua saúde?" (Nunes et al., 2012; Huohvanainen et al., 

2016), com resposta em escala do tipo likert de cinco categorias (muito ruim, ruim, 

regular, boa ou muito boa).  

Os sintomas depressivos foram investigados por meio da Escala de 

Depressão Geriátrica (Geriatric Depression Scale (GDS)) versão reduzida de 4 

itens. Essa escala foi validada para versão brasileira por Almeida et al. (1999), com 

questões simples dicotômicas (sim/não): A pontuação varia de 0 a 4 (Normal (0-1), 
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Alteração leve (2) e Alteração grave (3-4)), sugestivo de se ter depressão levando 

em relação ao número de pontos, quanto maior os pontos, maior a alteração.  

 

3.6.1 Testes Funcionais 

 

A velocidade da marcha (VM) é uma medida simples de desempenho, 

recomendada para uso clínico, considerada um marcador de fragilidade física no 

idoso. Utilizamos o Teste de Velocidade de Marcha em 4,5 metros, em velocidade 

usual, com duas repetições, sendo usado o valor da média das duas medidas 

(Nevitt et al.,1989; Guralnik et al., 1994; Hollman et al.,2008; Massé, 2017; Binotto 

et al., 2018). 

O Teste de Sentar e Levantar (TSL) da cadeira é considerado um teste 

simples, seguro, coerente e com baixo custo, de excelente confiabilidade para 

avaliar a capacidade funcional dos membros inferiores. Pedimos para o idoso se 

posicionar sentado com os braços cruzados sobre o tórax em uma cadeira sem 

braços, o treinamos e pedimos para levantar e sentar da cadeira cinco vezes 

consecutivas, rapidamente, sem auxílio dos braços com a marcação do tempo no 

momento em que o indivíduo levanta, parando quando ele senta pela quinta vez, 

tendo incentivo do avaliador (Guralnik et al., 1994; Fortes-Filho et al., 2018; Melo 

et al., 2019).  
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A mensuração da Força de Preensão Palmar (FPP) foi utilizado para 

execução da dinametria através do aparelho dinamômetro Saehan. O teste foi 

realizado com o participante sentado, cotovelo posicionado a 90º sem encostar-se. 

Solicitando para o participante realizar a preensão palmar três vezes, o máximo 

possível por 5 segundos com descanso entre as repetições. Registre se foi possível 

efetuar o teste, os três valores em “kg” e a média deles (Guralnik et al., 1994; Reis, 

2011; Alencar et al., 2012; Fernandes et al., 2012; Lenardt et al., 2018).  

 

3.7 Análise de Dados 

  

As análises foram realizadas com o pacote estatístico Stata, versão 15.1 

(Stata Corp, College Station, TX) (Boston e Summer, 2003).  

Todas as hipóteses foram bicaudais, sendo adotado o nível de significância 

de 5% (Rosner, 1986). 
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3.7.1 Análise descritiva  

 

Descreveremos as variáveis contínuas incluindo suas medidas de média (µ) 

e desvio padrão (σ) de acordo com sua distribuição normal. Nas distribuições não 

normais, seguimos com medidas de mediana (md) e intervalo interquartil (IIQ) do 

conjunto de dados. A distribuição das variáveis fora checada por inspeção visual 

dos respectivos histogramas e pelo cálculo do teste de Shapiro-Wilk. Para as 

variáveis categóricas, utilizaremos a proporção e contagem para sua descrição 

(Rosner, 1986). 

 

3.7.2 Análise comparativa univariada  

 

Para se comparar duas médias, utilizamos o teste t de Student para 

amostras independentes, variáveis não-paramétricas utilizamos Mann-Whitney; na 

comparação entre três ou mais médias utilizamos one-way analysis of variance 

(ANOVA) e, a equivalência não-paramétrica o teste Kruskal-Wallis. A comparação 

pareada entre grupos (análises post-hoc) foi avaliada através dos testes de Scheffé 

ou Mann-Whitney nos casos em que os testes de ANOVA ou Kruskal-Wallis 

mostrassem diferença significativa, respectivamente. Para comparar duas ou mais 



 40 

 

 

Métodos 

proporções independentes, utilizou-se o teste de qui-quadrado (χ2) ou qui-quadrado 

de tendência, quando havia uma ordem inerente entre três grupos (Rosner, 1986). 

Inicialmente, comparamos os participantes com e sem dor persistente em 

relação aos dados sociodemográficos e clínicos, a fim de caracterizarmos e 

diferenciarmos os dois grupos. Realizamos, a seguir, a comparação entre os 

participantes frágeis com e sem dor persistente em relação aos mesmos dados 

descritos anteriormente. Investigamos se a subamostra consecutiva de pacientes 

avaliados pela escala GPM era representativa da amostra total de pacientes com 

dor persistente. Por fim, comparamos as características clínicas entre os 3 grupos 

(dor leve, moderada e intensa) definidos pela escala GPM.  

 

3.7.3 Modelos de regressão logística  

 

Utilizamos a regressão logística para avaliar a associação de dor persistente 

e síndrome de fragilidade, tendo o diagnóstico da síndrome de fragilidade (frágil vs. 

não-frágil) como variável dependente e a presença de dor persistente como variável 

independente nos seguintes modelos: 1) sem ajuste; 2) com ajuste para idade, 

sexo, renda e multimorbidade (FCI). Para entender melhor a associação de dor e 

fragilidade, utilizamos os mesmos modelos, porém, com uma classificação 
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alternativa da variável independente, como a seguir: ausência de dor, dor 

intermitente, dor persistente moderada à grave e dor persistente forte e muito forte.  

Modelos de regressão também foram utilizados para associar dor 

persistente avaliada pela escala GPM, em uma subamostra, e fragilidade. Primeiro, 

avaliamos a associação entre os domínios da escala GPM (intensidade, 

descomprometimento, dor à deambulação, dor às atividades rigorosas e dor em 

outras atividades) e o seu escore total com fragilidade em modelos ajustados para 

idade, sexo, renda e multimorbidade (FCI). Para essa análise, transformamos a 

pontuação total e de cada domínio em escore z ao subtrair a pontuação de cada 

participante da média dos resultados da amostra e dividir esse número pelo desvio 

padrão da amostra. Portanto, um escore z de +1 indicou que a pontuação do 

paciente estava 1 desvio-padrão (DP) acima da média da amostra naquele domínio 

ou pontuação total da GPM. O uso do escore z permite que todos os valores de 

odds ratios (ou razão de chances) sejam referentes a mudança de 1 DP o que 

garante uma comparação dos domínios e pontuação total.  Por fim, utilizamos os 

modelos de regressão para associar a intensidade de dor (leve, moderada e 

intensa), conforme classificação da pontuação total da GPM, com fragilidade 

usando os mesmos modelos descritos acima.  
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3.7.4 Cálculo amostral post hoc 

 

Utilizamos uma amostra de conveniência do estudo ProGERO e, com isso, 

não houve a realização de cálculo amostral a priori. Avaliamos o poder deste 

presente estudo através de uma análise post hoc, apresentando o poder de 98,9% 

para demonstrar diferença de 20% na prevalência de dor persistente entre as 

categorias frágil versus não frágil, considerando a alocação de 3:1 entre os grupos 

e erro alfa de 5% (Curran-Everett e Milgrom, 2013). 
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4 RESULTADOS 

 

4.1 Construção da amostra 

 

Durante os períodos de abril a dezembro de 2017, foram recrutados 1347 

participantes no estudo ProGERO (Saraiva et al., 2020). Seguimos neste estudo 

com uma amostra após exclusão de 664 por diagnóstico de demência identificado 

pelo prontuário ou 10-CS Edu com diagnóstico de comprometimento cognitivo 

provável (pontuação < 6). Com isso, incluímos 672 participantes que foram 

avaliados após ser detectado a presença de dor através da escala EDV. Destes 

pacientes triados, identificamos 340 participantes que relataram ter dor persistente, 

nos quais 119 idosos tiveram a avaliação multidimensional da dor persistente, 

compondo uma subamostra representativa de ⅓ de participantes avaliados pela 

escala GPM (Figura 9).  
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Figura 9 – Fluxograma da amostra. 
 

 

4.2 Características sociodemográficas e clínicas 

 

As características da amostra foram de 672 idosos com idade média de 80,6 

(±7,7) anos, 481 (71,6%) do sexo feminino, 395 (58,8%) que se referiu ser da cor 

branca, estado civil com 344 (51,2%) viúvos e 607 (90,7) aposentados e/ou 

pensionistas (Tabela 1). 

1347  

Participantes recrutados (Estudo ProGERO) 

672 
Participantes incluídos 

675 exclusões  
- 9 recusas; 

- 2 pacientes descompensados clinicamente;  

- 664 - participantes com diagnóstico de demência pelo 

prontuário ou 10-CS Edu com comprometimento cognitivo 

provável. 

340 
Participantes com dor persistente 

131 
Participantes sem dor 

201 
Participantes com dor esporádica 
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Tabela 1 – Variáveis sociodemográficas da amostra (n=672) - AG SG-HCFMUSP  
2021 
 

Características Total 

Idade, média (±DP) 80,6 (± 7,7) 

Sexo Feminino, n (%) 481 (71,6) 

Cor/etnia, n (%) 
  Branca 
  Parda 
  Preta 
  Amarela 
  Indígena 

 
395 (58,8) 
170 (25,3) 
78 (11,6) 
26 (3,9) 
3 (0,5) 

Mora sozinho, n (%) 142 (21,1) 

Institucionalizado, n (%) 16 (2,3) 

Estado civil, n (%)  
  Viúvo 
  Casado/União estável 
  Solteiro 
  Divorciado 

 
344 (51,2) 
226 (33,6) 

50 (7,4) 
52 (7,7) 

Escolaridade, mediana (IIQ) 4 (7-2) 

Renda per capita em reais, mediana (IIQ), n=664 1112,5 (1900-937) 

Aposentado/pensionista, n (%), n=669 607 (90,7) 
 

DP = desvio padrão; IIQ = intervalo interquartil. 
Cor/etnia segundo IBJE, 2019. 

 

Cerca 326 (51,1%) dos participantes considerou que sua saúde era “regular” 

através da autopercepção de saúde, 334 (52,4%) apresentou resultado “normal” 

na escala GDS-4, tiveram 240 (35,7%) quedas nos últimos 6 meses, pontuaram 

em média de 3,6 (±1,8) na escala de comorbidades FCI, com uso médio de 9,2 (± 

3,7) medicamentos (Tabela 2). 
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Tabela 2 – Características clínicas da amostra (n=672) - AG SG-HCFMUSP – 2021 
 

Características Total 

Autopercepção de saúde, n (%), n=638 
  Muito boa 
  Boa 
  Regular 
  Ruim 
  Muito ruim 

 
40 (6,3) 

160 (25,1) 
326 (51,1) 
74 (11,6) 
38 (6,0) 

GDS 4, n (%), n=638 
  Normal (0-1) 
  Alteração leve (2) 
  Alteração grave (3-4) 

 
334 (52,4) 
187 (29,3) 
117 (18,3) 

BOMFAQ, mediana (IIQ), n=669 25 (19-28) 

10-CS Edu, mediana (IIQ) 8 (9-7) 

Internação últimos 6 meses, n (%) 120 (17,9) 

Ida ao pronto socorro nos últimos 6 meses, n (%) 271 (40,3) 

Queda últimos 6 meses, n (%) 240 (35,7) 

IMC, média (±DP), n=637 27,9 (± 5,4) 

Circunferência. de Panturrilha, média (±DP), n=667 34,7 (± 4,3) 

FCI, média (±DP) 3,6 (± 1,8) 

Número de medicamentos, média (±DP) 9,2 (± 3,7) 
 

 DP = desvio padrão; IIQ = intervalo interquartil. 

 

Em nossa amostra, 448 (66,7%) dos idosos conseguiram realizar o Teste 

“Sentar e Levantar da cadeira”, tiveram a velocidade de marcha média de 0,7 (±0,2) 

m/s e a média de preensão palmar, com uso do handgrip foi de 14,5 (±0,2) Kg 

(Tabela 3).
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Tabela 3 – Descrição dos testes funcionais da amostra (n=672) - AG SG-HCFMUSP   
 2021 
 

Testes funcionais Total 

Média Handgrip, em kg, média (±DP), n=667 14,5 (± 7,8) 

Conseguiu realizar Teste Sentar e Levanta da cadeira, n (%) 448 (66,7) 

Tempo Sentar e levantar da cadeira, em segundos, mediana (IIQ), n=447 15,2 (19,3-12,1) 

Velocidade de marcha, em metros/segundo, média (±DP), n=1012 0,7 (± 0,2) 
 

 DP = desvio padrão; IIQ = intervalo interquartil. 
 

 

Avaliamos a multidimensionalidade da dor persistente com a escala GPM 

em uma subamostra de 119 (35,0%) participantes, pontuarão em média de 61,9 

(±19,0) e 69 (58,0%) com equivalência a dor moderada (Tabela 4). 

 

 

Tabela 4 – Avaliação e caracterização da dor (n=672) - AG SG-HCFMUSP – 2021 
 

Características Total 

Dor, n (%)  

  Sem dor  
  Dor esporádica 
  Dor persistente 

 

131 (19,5) 
201 (29,9) 
340 (50,6) 

EDV em participantes com dor persistente, n (%), n=340  

  Leve 
  Moderada 
  Forte 
  Muito Forte 

 

48 (14,1) 
84 (24,7) 

132 (38,8) 
76 (22,4) 

Pontuação na escala GPM dos participantes com dor persistente, 

média (±DP), n=119 
61,9 (± 19,0) 

Classificação na GPM dos participantes com dor persistente, n (%), n=119   

  Dor leve 
  Dor moderada 
  Dor intensa 

 
  9 (7,6) 
69 (58,0) 
41 (34,5) 

 

 DP = desvio padrão.
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Na avaliação de dor, 340 (50,6%) participantes apresentaram queixa de dor 

persistente. Dos idosos identificados com dor persistente, em 132 (38,8%) a 

classificaram como forte e 76 (22,4%) como muito forte pela escala EDV (Figura 

10). 

 

 
 

Figura 10 – Avaliação sem dor persistente x com dor persistente. 

 

Dentre as causas identificadas de dor persistente, temos: dor nos joelhos 

205 (60,3%) e ombro doloroso 54 (16,0%) (Tabela 5). 

Sem Dor
(n=131)

Dor Esporádica
(n=201)

Com GPM
(n=119)

Sem GPM
(n=221)

Dor Persistente
(n=340)

19,5% 

29,9% 

65% 

35% 
50,6% 
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Tabela 5 – Descrição das causas de dor entre os idosos ambulatoriais (n=340)                   
AG SG-HCFMUSP – 2021 

 

    Motivos da presença de dor, n (%) 
 

Dor persistente  

Osteoartrite 
Total 
Joelho 
Coluna 
Quadril 

161 (47,3) 
105 (30,9) 
34 (10,0) 
32 (9,4) 

Lombalgia 35 (10,3) 
   Ombro doloroso 53 (15,6) 
   Neuropatia diabética 23 (6,8) 

 

Em relação aos medicamentos, 255 (75%) participantes com dor persistente 

faziam uso de analgésicos comuns (dipirona, paracetamol), apenas 1 (0,3%) 

participante usava AINE, 91 (26,8%) de opioides (codeína, tramadol, morfina), 81 

(23,8%) de medicamentos adjuvantes ao tratamento de dor (gabapentina, 

pregabalina, amitriptilina, nortriptilina, duloxetina, venlafaxina) (Tabela 6).  

 

Tabela 6 – Descrição dos medicamentos nos idosos com dor persistente (n=340)  
AG SG-HCFMUSP – 2021 
 

Características, n (%) Dor persistente 

Analgésico 255 (75,0) 

Opioides  91 (26,8) 

Adjuvantes  81 (23,8) 
 

 Analgésicos incluiu dipirona, paracetamol. 
 Opioides incluiu codeína, tramadol, morfina. 
 Adjuvante incluiu gabapentina, pregabalina, amitriptilina, nortriptilina, duloxetina, venlafaxina. 
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Identificamos por meio do índice de fragilidade (SOF) que 275 (40,9%) da 

amostra foi composta por idosos robustos, 240 (35,7%) de pré-frágeis e 157 

(23,4%) por frágeis (Figura 11). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Figura 11 – Classificação dos idosos com fragilidade (n=672).  

 

4.3 Comparação das características sociodemográficas e clínicas entre os 

idosos com e sem dor persistente 

 

A partir das variáveis sociodemográficas, observou-se que não houve 

diferença significativa entre os participantes com e sem dor persistente em relação 

à idade, cor/etnia, estado civil e arranjo de moradia. Participantes com dor 
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23,4% 

35,7% 

40,9% 

Robusto                    Pré-Frágil                 Frágil           
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persistente apresentaram maior prevalência do sexo feminino 262 (77%), menor 

escolaridade e renda per capita quando comparados com os participantes sem dor 

persistente (p<0,05) (Tabela 7).  

 

Tabela 7 – Comparação das variáveis sociodemográficas conforme presença ou     
                  ausência de dor persistente (n=672) - AG SG-HCFMUSP – 2021 
 

   Variáveis sociodemográficas 
 

Sem dor persistente  
(n=332) 

Com dor persistente  
(n=340) 

P¹  

  Idade, média (± DP)     80,51 (± 0,4)  80,7 (± 0,4) 0,75 

  Sexo, n (%) feminino 219 (66,0) 262 (77,1) 0,001 

  Cor/etnia, n (%)   
Branca 
Parda 
Preta 

Amarela 
Indígena 

 
201 (60,5) 
84 (25,3) 
34 (10,2) 
13 (3,9) 
0 (0,0) 

 
194 (57,1) 
86 (25,3) 
44 (12,9) 
13 (3,8) 
3 (0,9) 

0,36 

  Estado civil, n (%) 
 

 
Viúvo 

Casado/união estável 
Solteiro 

Divorciado 

 
172 (51,8) 
113 (34,0) 

22 (6,6) 
          24,9 (7,5) 

 
172 (50,6) 
113 (33,2) 

28 (8,2) 
27 (7,9) 

0,87 

  Escolaridade, mediana (IIQ) 4 (8-2) 4 (5-1) 0,05 

  Renda per capita, mediana (IIQ) 1200 (2000-937) 1000 (1800-925) 0,04 

  Aposentado/pensionista, n (%) 308 (92,7) 302 (88,8) 0,08 

  Institucionalização, n (%) 2 (0,6) 2 (0,6) 0,98 

  Mora sozinho, n (%)         68 (20,5) 74 (21,8) 0,68 
 

DP = desvio padrão; IIQ = intervalo interquartil. 
1Teste do qui-quadrado; Para se comparar duas médias, utilizou-se o teste t de Student; para 
amostras independentes ou equivalente não paramétrico (teste de Mann-Whitney).  

 



 53 

 

 

Resultados 

Já em relação às variáveis clínicas e testes funcionais, houve diferença 

significativa em todas as características avaliadas entre os participantes com e sem 

dor persistente, com exceção da escala 10-CS Edu e circunferência de panturrilha 

(Tabelas 8 e 9).  

 

Tabela 8 – Comparação das variáveis clínicas conforme presença ou ausência de 
dor persistente (n=672) - AG SG-HCFMUSP – 2021 

 

    Variáveis clínicas 
 

 Sem dor persistente  
(n=332) 

 Com dor persistente  
(n=340) 

 P¹  

     Auto percepção  

      de saúde, n (%) 

Muito boa ou boa 
Regular 

Ruim ou muito ruim 

136 (41,0) 
159 (48,0) 
37 (11,1) 

74 (21,8) 
184 (54,2) 
82 (24,0) 

<0,001 

   GDS4, n (%) 
Normal 

Alteração leve 
Alteração grave 

191 (57,4) 
99 (29,7) 
43 (12,9) 

155 (45,5) 
99 (29,0) 
81 (23,7) 

 
0,001 

    BOMFAQ, mediana (IIQ) 26 (29-20) 23 (27-19) <0,001 

    CS-10 Edu, mediana (IIQ) 8 (7-9) 8 (6-9) 0,39 

    IMC, média (± DP) 27,2 (± 0,3) 28,6 (± 0,3) <0,001 

    Circ. de Panturrilha, média (± DP)  34,5 (± 0,2) 35,0 (± 0,2) 0,11 

    FCI, média (± DP)  3,3 (± 0,1) 3,8 (± 0,1) <0,001 

    Número medicamentos, média (± DP) 8,5 (± 0,2) 9,9 (± 0,2) <0,001 

    Internação últimos 6 meses, n (%) 70 (21,1) 50 (14,7) 0,03 

    Ida ao PS últimos 6 meses, n (%) 119 (35,8) 152 (44,7) 0,02 

    Queda nos últimos 6 meses, n (%) 104 (31,3) 136 (40,0) 0,02 
 

DP = desvio padrão; IIQ = intervalo interquartil. 
1Teste do qui-quadrado; Para se comparar duas médias, utilizou-se o teste t de Student; para 
amostras independentes ou equivalente não paramétrico (teste de Mann-Whitney).  
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Tabela 9 – Comparação dos testes funcionais conforme presença ou ausência de     
                  dor persistente (n=672) - AG SG-HCFMUSP – 2021 
 

    Testes funcionais  Sem dor persistente  
(n=332) 

  Com dor persistente  
(n=340) 

P¹  

   Handgrip, média (± DP) 15,6 (± 0,5) 13,4 (± 0,4) <0,001 

   Velocidade de Marcha, média (± DP) 0,8 (± 0,0) 0,7 (± 0,0) <0,001 

   Conseguiu realizar Teste Sentar e  
   Levantar da Cadeira, n (%)  

244 (73,5) 204 (60,0) <0,001 

   Tempo Teste Sentar e Levantar da Cadeira,       
   mediana (IIQ) 

14,6 (18,9-11,7) 15,8 (19,8-12,9) 0,02 

 

DP = desvio padrão; IIQ = intervalo interquartil. 
1Teste do qui-quadrado; Para se comparar duas médias, utilizou-se o teste t de Student; para 
amostras independentes ou equivalente não paramétrico (teste de Mann-Whitney).  

 

A osteoartrite foi a principal causa de dor, acometendo 283 pacientes 

(42,1%), sendo que em 70 deles essa condição havia sido diagnosticada em mais 

de uma articulação. Entre os locais de osteoartrite, 174 pacientes possuíam 

acometimento nos joelhos, 63 na coluna e 55 no quadril. Lombalgia, ombro 

doloroso e neuropatia diabética também foram causas importantes de dor. 

Osteoartrite de joelhos, ombro doloroso e neuropatia diabética apresentaram 

associação significativa com dor persistente (Tabela 10).  
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Tabela 10 – Descrição das causas de dor entre os idosos ambulatoriais (n=672) - 
AG SG-HCFMUSP – 2021 

 

    Motivos da presença de dor, n (%) 
 

Sem dor persistente  
(n=332) 

Com dor persistente  
(n=340) 

p 

Osteoartrite 
Total 
Joelho 
Coluna 
Quadril 

122 (36,7) 
69 (20,8) 
29 (8,7) 
23 (6,9) 

161 (47,3) 
105 (30,9) 
34 (10,0) 
32 (9,4) 

0,005 
0,003 
0,57 
0,24 

Lombalgia 26 (7,8) 35 (10,3) 0,28 

   Ombro doloroso 28 (8,4) 53 (15,6) 0,004 

   Neuropatia diabética 8 (2,4) 23 (6,8) 0,007 

1 teste do qui-quadrado.  

 

Em relação aos medicamentos para controle de dor, tivemos maior 

prevalência de uso de todas as classes em participantes com dor persistente 

(Tabela 11). 

 

Tabela 11 – Medicamentos para dor em uso nos idosos com e sem dor persistente 
(n=340) - AG SG-HCFMUSP – 2021 

 

    Medicamentos 
 

Sem dor persistente  
(n=332) 

 Com dor persistente  
(n=340) 

 P¹  

Analgésicos 194 (58,4)  256 (75,3) <0,001 

Opioides 31 (9,3) 91 (26,8) <0,001 

Adjuvantes 52 (15,7) 81 (23,8) 0,008 
 

Analgésicos incluiu dipirona, paracetamol 
Opioides incluiu codeína, tramadol, morfina 
Adjuvante incluiu gabapentina, pregabalina, amitriptilina, nortriptilina, duloxetina, venlafaxina  
1Teste do qui-quadrado. 
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4.4 Associação de dor persistente e síndrome de fragilidade 

 

A prevalência de dor persistente foi diferente de acordo com as categorias 

de fragilidade. Dor persistente esteve presente em 113 (41,1%) dos participantes 

robustos (n=275), em 125 (52,1%) dos participantes pré-frágeis (n=240) e em 102 

(65,0%) dos participantes frágeis (n=157) (p<0,001) (Figura 12). 

 

   
    

Legenda:       Sem dor persistente    Com dor dersistente 

Comparação dor persistente nos grupos robusto, pré-frágil e frágil; teste do qui-quadrado (p<0,001). 
> 

Figura 12 – Associação de dor persistente e síndrome de fragilidade (n=672). 

 

Dor persistente esteve presente em 102 (65,0%) dos participantes frágeis 

(n=157) e 238 (46,2%) dos participantes não frágeis (n=515). No modelo de 

regressão logística simples, pacientes com dor persistente associaram-se com o 

41,09%
58,91% 52,08%47,92% 64,97%

35,03%

Robusto
s 

Pré-frágil Frágil 
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status frágil quando comparado àqueles sem essa queixa (OR = 2,2; IC 95% = 1,5-

3,1). Essa associação foi mantida mesmo após ajuste para idade, sexo, renda e 

multimorbidade (OR = 2,1; IC 95% = 1,4-3,1). 

Para compreender melhor a associação entre dor e fragilidade, buscou-se 

classificar a variável independente como ausência de dor, dor intermitente, dor 

persistente leve à moderada e dor persistente forte e muito forte. Essa análise 

revelou que dor esporádica apresenta associação com fragilidade. Foi possível 

verificar também a relação significativa entre dor persistente forte e muito forte e a 

fragilidade (Tabela 12). 

 

Tabela 12 – Regressão logística para associação de dor e síndrome de fragilidade 
(n=672) AG SG-HCFMUSP – 2021 

 

Classificação da dor 
Odds ratio (intervalo de confiança 95%) 

Modelo bruto P Modelo ajustado P 

Ausência de dor 1  1  

Dor intermitente 2,1 (1,1-4,1) 0,02 2,0 (1,0-3,8) 0,05 

Dor persistente moderada à grave 2,0 (1,0-4,0) 0,06 1,9 (0,9-3,8) 0,09 

Dor persistente forte ou muito forte 4,9 (2,6-9,2) <0,001 4,7 (2,4-8,9) <0,001 
 

Modelo ajustado incluiu idade, sexo, renda e multimorbidade (FCI). 
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4.5 Avaliação das características sociodemográficas e clínicas em 

participantes frágeis com e sem dor persistente 

 

Através da análise univariada, participantes frágeis com e sem dor 

persistente não apresentaram diferenças significativas nas características 

sociodemográficas e clínicas (Tabela 13 e 14).  

 

Tabela 13 – Comparação das variáveis sociodemográficas dos participantes com 
síndrome de fragilidade conforme presença ou ausência de dor 
persistente (n=157) - AG SG-HCFMUSP – 2021 

 

   Características 
 

Sem dor persistente  
(n=55) 

Com dor persistente  
(n=102) 

P¹ 
 

Idade, média (± DP) 82,7 (± 0,9) 81,4 (± 0,8) 0,33 

Sexo, n (%) feminino 111 (70,9) 128 (81,4) 0,13 

Cor/etnia, n (%)   
Branca 
Parda 
Preta 

Amarela 
Indígena 

 
109 (69,1) 
31 (20,0) 
12 (7,3) 
6 (3,6) 
0 (0,0) 

 
82 (52,0) 
36 (22,6) 
28 (17,7) 
11 (6,9) 
2 (1,0) 

0,21 

Estado civil, n (%) 
 

 
Viúvo 

Casado/união estável 
Solteiro 

Divorciado 

 
94 (60,0) 
43 (27,3) 

9 (5,5) 
11 (7,3) 

 
80 (51,0) 
49 (31,4) 
12 (7,8) 
15 (9,8) 

0,73 

Escolaridade, mediana (IIQ) 4 (0-4) 4 (0-4) 0,87 

Renda per capita, mediana (IIQ) 1125 (1797-850) 1000 (1700-925) 0,88 

Aposentado/pensionista, n (%) 146 (92,7) 139 (88,2) 0,38 

Institucionalização, n (%) 3 (1,8) 2 (1,0) 0,66 

Mora sozinho, n (%)   34 (21,8) 29 (18,6) 0,63 
 

DP = desvio padrão; IIQ = intervalo interquartil. 
1Teste do qui-quadrado; Para se comparar duas médias, utilizou-se o teste t de Student; para 
amostras independentes ou equivalente não paramétrico (teste de Mann-Whitney). 



 59 

 

 

Resultados 

Tabela 14 – Comparação das variáveis clínicas dos participantes com síndrome de 
fragilidade conforme presença ou ausência de dor persistente (n=157) 
AG SG-HCFMUSP – 2021 

 

   Variáveis clínicas 
 

Sem dor persistente  
(n=55) 

Com dor persistente  
(n=102) 

  P¹  

Auto percepção  

de saúde, n (%) 

 
Muito boa ou boa 

Regular 
Ruim ou muito ruim 

  
43 (27,28) 
71 (45,45) 
43 (27,27) 

 
66 (41,75) 
71 (45,06) 
21 (13,19) 

0,20 

GDS4, n (%)  
Normal 

Alteração leve 
Alteração grave 

 
54 (34,1) 
68 (43,1) 
36 (22,7) 

 
41 (26,37) 
54 (34,07) 
62 (39,56) 

0,15 

BOMFAQ, mediana (IIQ) 18 (22-13) 19 (23-14) 0,44 

CS-10 Edu, mediana (IIQ) 7.5 (6-9) 8 (7-9) 0,21 

IMC, média (± DP) 27,0 (± 0,8) 27,78 (± 0,59) 0,43 

Circ. de Panturrilha, média (± DP) 33,7 (± 0,6) 34,22 (± 0,34) 0,46 

FCI, média (± DP) 3,9 (± 0,3) 3,86 (± 0,18) 0,88 

Número medicamentos 9,5 (± 0,5) 10,63 (± 0,39) 0,09 

Internação últimos 6 meses, n (%) 43 (27,3) 31 (19,61) 0,27 

Ida ao PS últimos 6 meses, n (%) 71 (45,5) 75 (48,04) 0,76 

Queda nos últimos 6 meses, n (%) 63 (40,0) 74 (47,06) 0,40 

Handgrip, média (± DP) 12,1 (± 1,1) 11,19 (± 0,77) 0,49 

Velocidade de Marcha, média (± DP) 0,6 (± 0,2) 0,57 (± 0,18) 0,30 

Conseguiu realizar Teste Sentar e 
Levantar da Cadeira, n (%) 

17 (10,9) 20 (12,8) 0,74 

Tempo Teste Sentar e Levantar da Cadeira,            
 mediana (IIQ) 

17,8 (21,8-13,9) 17,0 (18,3-12,5) 0,34 

 

DP = desvio padrão; IIQ = intervalo interquartil. 
1Teste do qui-quadrado; Para se comparar duas médias, utilizou-se o teste t de Student; para 
amostras independentes ou equivalente não paramétrico (teste de Mann-Whitney).  
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4.6  Associação de dor persistente classificada pela avaliação 

multidimensional da dor e síndrome de fragilidade  

 

Em uma subamostra consecutiva composta por 119 (35,0%) pacientes dos 

340 com dor persistente, avaliamos a multidimensionalidade da dor pela escala 

GPM. Os pacientes avaliados pela escala GPM possuíam idade (81,4 vs. 80,7), 

sexo (mulheres: 72,7% vs. 77,1%), cor/etnia (branca: 53,6% vs. 57,1%), 

escolaridade (mediana: 4 vs. 4 anos), multimorbidade (média no instrumento FCI: 

3,7 vs. 3,8 pontos) e status pré-frágil ou frágil (71,2% vs. 66,8%) semelhantes à 

amostra total de pacientes com dor persistente, com todas as comparações 

apresentando valor de p>0,05. 

Através da análise univariada, participantes com dor persistente, frágeis e 

não frágeis apresentaram diferença significativa na pontuação da escala GPM. 

Essa diferença se manteve ao compararmos os grupos frágeis e não frágeis pelas 

três categorias de intensidade da escala GPM (Tabela 15).  
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Tabela 15 – Análise univariada de dor persiste de idosos com e sem síndrome de 
fragilidade - AG SG-HCFMUSP – 2021 

 

    Características 
 

Não-frágil 
(n=78) 

Frágil 
 (n=41) 

p1  

Pontuação da GPM, média (± DP) 58,5 (± 2,0) 68,6 (± 3,1) 0,005 

Categorias da GPM, n (%) 
    Dor leve 
    Dor moderada 
    Dor intensa 

 
8 (10,2) 

53 (68,0) 
17 (21,8) 

 
1 (2,5) 

16 (39,0) 
24 (58,5) 

<0,001 

 

 

DP = desvio padrão. 
1
 Para se comparar duas médias, utilizou-se o teste t de Student; para amostras independentes ou 

equivalente não paramétrico (teste de Mann-Whitney).  

 

Ilustramos a distribuição da classificação de dor pela GPM nas três 

categorias de fragilidade (Figura 13). 

 

 
1Teste do qui-quadrado.  

 

Figura 13 – Classificação de idosos segundo a avaliação multidimensional da dor 
persistente e avaliação da síndrome de fragilidade (n=157). AG SG-HCFMUSP. 
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A figura acima demonstra o aumento importante no grau de fragilidade, 

conforme o aumento exponencial da intensidade dolorosa.  

Verificamos a classificação da GPM e sua relação com os testes funcionais. 

Identificamos que quanto maior a intensidade da dor, pior o desempenho nos testes 

de preensão palmar e o teste de sentar e levantar da cadeira (Tabela 16). 

 

Tabela 16 – Relação da classificação da dor persistente com os testes funcionais 
AG SG-HCFMUSP – 2021 

 

Características 
Dor persistente segundo GPM 

P1 
leve (n=9) moderada (n=69) intensa (n=41) 

ajustado Média Handgrip, média (±DP), 
n=108 

14,7 (± 7,3) 13,9 (± 7,4) 10,2 (± 6,1) 0,04 

Conseguiu realizar o Teste Sentar 
e Levanta da cadeira, n (%) 

5 (55,6) 46 (66,7) 13 (31,7) 0,002 

Velocidade de Marcha, média 
(±DP), n=91 

0,8 (± 0,2) 0,7 (± 0,2) 0,6 (± 0,2) 0,22 
 

   Na comparação entre três ou mais médias, utilizou-se o one-way analysis of variance (ANOVA).   
   1Teste do qui-quadrado. 

 

Modelos de regressão logística que utilizaram os escores dos domínios e 

total da escala GPM como variável independente principal mostraram uma 

associação significativa dos domínios dor à deambulação e dor em outras 

atividades, além da pontuação total da escala, com variante fragilidade mesmo 

após ajuste para idade, sexo, renda e multimorbidades (Figura 14). 
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Escala GPM (Domínios e Pontuação Total)              Odds ratio (IC 95%) 
(escore z) 

 

Modelo ajustado inclui idade, sexo, renda e multimorbidade (FCI). 
 

Figura 14 – Regressão logística para associação de dor persistente avaliada pela 
escala GPM (domínios e pontuação total) e síndrome de fragilidade 
AG SG-HCFMUSP - AG SG-HCFMUSP – 2021 

 

Ao analisar a escala GPM pelas categorias de intensidade do escore total, 

verificamos associação independente entre dor intensa e fragilidade (Tabela 17). 

 

Tabela 17 – Regressão logística para associação de intensidade da dor persistente 
conforme a pontuação total na GPM e fragilidade - AG SG-HCFMUSP 
2021 

 

  Intensidade da dor 
Odds ratio (intervalo de confiança 95%) 

Modelo Bruto p Modelo Ajustado p 

  Leve (escore total 0-30) 1  1  

  Moderada (escore total 31-70) 2,4 (0,3-20,8) 0,42 2,2 (0,2-20,6) 0,49 

  Intensa (escore total 71-100) 11,3 (1,3-98,9) 0,03 9,9 (1,0-94,4) 0,047 
 

  

    Modelo ajustado inclui idade, sexo, renda e multimorbidade (FCI). 
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5 DISCUSSÃO 

 

O aumento da prevalência de dor persistente em idosos vem como uma das 

consequências da transição demográfica e a longevidade (Dellaroza et al., 2007), 

onde abrange a parcela da população com maior crescimento no mundo (Kirkwood, 

2008). A dor é complexa e multifatorial, tendo duas medidas mais comuns a partir 

da intensidade e interferência dela no indivíduo. A intensidade da dor é pessoal, 

expressa através do relato e gestos percebidos, por uma determinada nocicepção 

variável manifestada por diversos fatores, como estresse, depressão e angústia, já 

a interferência da dor no indivíduo refere-se ao impacto que ela lhe causa, no grau 

em que a dor limita ou interfere na funcionalidade física, mental e social do indivíduo 

(Amtmann et al., 2010; Menendez e Ring, 2016). 

A dor resulta de um conjunto de condições clínicas vindas do acúmulo de 

doenças crônicas, em sua grande maioria, é acompanhada por dor persistente 

como a principal queixa, fato esse que pode interferir negativamente na qualidade 

de vida e capacidade funcional dos idosos, se agrava com o avançar da idade, 

ainda sendo pouco identificada e tratada, podendo associar-se a outras condições 

desfavoráveis, como a eventos cardiovasculares, síndrome de fragilidade, idas ao 

PS e internação hospitalar (Pimenta e Teixeira, 1996; Jorge e Neto, 2003; Dellaroza 

et al., 2007; Reis e Torres, 2011).  
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Nesse sentido, levando em consideração de que a presença de dor no idoso 

se configura como um problema de grande relevância, especialmente quando 

impacta na limitação da capacidade funcional, a sua detecção precoce pode ser 

uma oportunidade para oferecer um cuidado de qualidade ao idoso uma vez que, 

por ser uma condição tratável, o seu controle tem potencial para melhorar as outras 

condições concomitantes como o desenvolvimento da síndrome de fragilidade 

(Celich e Galon, 2009; Reis e Torres, 2011).  

Embora a direção da associação dor persistente com a síndrome de 

fragilidade ainda não tenha sido estabelecida, a hipótese proposta por Shega et al. 

(2012) é de que a dor diminui as reservas fisiológicas necessárias para manter a 

homeostase diante de estressores biológicos, psicológicos ou sociais, pode assim 

precipitar fragilidade física, sendo uma hipótese suportado. O estudo de Coelho et 

al., (2017) chamou a atenção a partir de estudos anteriores, que levaram em 

consideração a relação conceituada entre dor e fragilidade, medida somente de 

acordo com as abordagens tradicionais do conceito de fragilidade física, como 

fenótipo de fragilidade, índice de fragilidade ou resultado do acúmulo de déficits, 

subvalorizando a importância dos componentes psicossociais, deixando assim de 

examinar se a dor prediz a fragilidade no seu âmbito multidimensional (física, 

psicológica e social).  

Frente a isto, entendemos que a perda da capacidade funcional está 

associada à predisposição da fragilidade física, estado de dependência para AVD, 

idas ao PS, institucionalização, riscos de quedas, internação e sintomas 
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desagradáveis como dor persistente, trazendo assim cuidados prolongados de alto 

custo (Andrade et al., 2006). Apesar das influências prejudiciais observadas na 

funcionalidade e na qualidade de vida, há muitas evidências de não haver medidas 

de avaliação de dor padronizadas para idosos, com continua subavaliação do 

quadro álgico, falhas nos seu tratamento de maneira a não ser atendida de forma 

satisfatória, especialmente em idosos com fragilidade física (Parmelee et al.,1993; 

Lee et al., 2020). 

O estudo de Reis e Torres (2011) identificou a prevalência de dor em 73,3% 

dos idosos, mas apenas 15,9% realizavam tratamento medicamentoso. Já o estudo 

de Dequeker et al. (2018), trouxe a prevalência de dor em 63,8% e o estudo de Van 

Ransbeeck et al., (2017) em 77,3%. Valores semelhantes aos encontrados neste 

estudo de 80,5%, destes 38,8% classificaram sua dor como forte e 22,4% como 

muito forte, mostrando que mesmo com menor predominância de idosos com dor, 

grande parte deles não sentem o alívio álgico.  

Os resultados encontrados demonstram que estas situações desfavoráveis 

devem ser consideradas na atenção ao idoso, como um direito de ter a dor 

controlada, fato este que ainda está sendo negligenciado e deve ser objetivo em 

programas nacionais de envelhecimento ativo (Dellaroza et al., 2013; Dequeker et 

al., 2018). Com isso, há preocupações crescentes na comunidade científica com o 

sub-tratamento da dor em idosos, uma vez que esses valores não sofrem 

alterações ao longo dos anos e essa condição traz consequências quando mal 

controlada gerando isolamento social, queda na independência funcional, altos 
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custos no tratamento pessoal, para o SUS e redução global da qualidade de vida 

(Parmelee et al.,1993; Van Ransbeeck et al., 2017; Dequeker et al., 2018).  

Até o presente momento, identificamos que o estudo de Blyth et al. (2008) 

foi o primeiro a avaliar especificamente a relação entre dor e fragilidade. 

Recentemente, alguns estudos propuseram que a dor poderia contribuir para a 

fragilidade, ou seja, idosos com dor eram mais propensas a serem frágeis, agindo 

como um agente estressor (Blyth et al., 2008; Shega et al., 2012; Wade et al., 2016; 

Tian et al., 2018) mas outros estudos descobriram que a associação entre dor e 

fragilidade não era significativo (Chang et al., 2011; Xi Xing e Guo Guifang, 2014). 

Assim, partir de muitas evidências verificamos que a associação da dor com 

fragilidade física pode piorar o desempenho em medidas funcionais e componentes 

centrais do fenótipo da fragilidade como lentidão da velocidade de marcha 

(Guralnik et al., 1994), fraqueza muscular (Boulos et al., 2014), inatividade física 

(Ryan et al., 2009). Já a desnutrição, inclusive a perda de peso, também tem sido 

associada à dor persistente (Chen et al., 2019). Nesse sentido, buscamos verificar 

se a dor poderia contribuir para a fragilidade física, uma vez que ainda não é 

totalmente claro como a dor contribui para essa associação positiva e se há 

componentes agravantes (Karp et al., 2008). Entretanto, entendemos que a dor, 

especialmente a dor persistente é um agente estressor, patológico que pode 

superativar o eixo hipotalâmico-pituitário adrenal (HPA), por ser um estímulo 

contínuo, passa a não responder efetivamente ao estresse e, portanto, predispor 
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ao desenvolvimento de fragilidade com toda a repercussão que o traz com a 

desregulação desse eixo (Shega et al., 2012; Brown et al., 2015; Tian et al., 2018).   

Em nossa população, observamos a maior prevalência dessas alterações 

entre os idosos com dor persistente, com dificuldades constantes na realização das 

atividades funcionais básicas, compondo a maioria dos participantes como 

dependentes, tendo aumento na prevalência na medida em que há o avanço da 

idade, dados semelhantes estes ao estudo de Duarte et al. (2007). 

Verificamos também através do estudo recente de Imai et al., (2020) com 

população idosa japonesa, que relacionou a intensidade da dor com o 

comprometimento da capacidade funcional. Semelhante aos participantes deste 

estudo, na qual foi encontrada diferenças significativas entre dor e capacidade 

funcional, com aumento do risco de desenvolvimento da síndrome de fragilidade, 

conforme o aumento da intensidade dolorosa.  

Descobrimos que mais da metade dos participantes, apesar do uso de 

analgésicos ainda sentia dores de média a grande intensidade, sendo a osteoartrite 

(OA), especificadamente OA de joelho, como o principal agente causador desse 

sintoma doloroso, sugerindo assim que as estratégias adotadas para o controle 

álgico ainda não são suficientes para a maior parte dos pacientes. Esses dados 

similares da literatura, mostram que esse diagnóstico de OA de joelho por sua 

natureza gera o risco de se ter grandes intensidades álgicas e deve-se haver uma 

maior investigação, bem como o uso de terapias farmacológicas e não 
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farmacológicas para o controle da dor persistente (Neogi, 2013; Fain et al., 2017; 

Trouvin e Perrot, 2018; Domenichiello e Ramsden, 2019).  

Dentre as variadas opções de tratamento da dor persistente na população 

idosa, identificamos o uso neste estudo predominante de analgésicos comuns de 

maneira regular. Comparado com estudos prévios, a dose de opioides e AINEs 

aqui verificada, foi menor que o estudo de Baron et al. (2018). Esse estudo inclusive 

chama a atenção para o manejo da dor no idoso, levando em consideração os 

diversos fatores que este manejo pode impactar e ser influenciado como classe 

econômica, comorbidades, funcionalidade e polifarmácia, os quais impactam no 

resultado esperado de alívio álgico, necessitando de uma abordagem 

personalizada do paciente idoso, bem como se deve levar em consideração as 

alterações fisiológicas diferenciais das demais faixas etárias, multimorbidades e 

multidimensionalidade da dor persistente. Observamos neste estudo que a maior 

prevalência de dor houve em mulheres (77%), semelhante ao estudo de Alves 

(2019) (80,7%), com maior predominância entre os idosos mais longevos, nas 

quais mantém o padrão da feminização da dor também encontrado no estudo de 

Motta (2015).  

Embora o presente estudo não possa estabelecer a causalidade da 

associação de dor com síndrome de fragilidade, os dados sugerem que a presença 

de dor persistente é muito mais comum nos idosos que são frágeis, uma vez que a 

razão de prevalência da dor persistente foi quase o dobro nos idosos frágeis 

quando comparado aos robustos, assim, não pode ser considerada como uma 
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consequência natural da idade. Esses dados são semelhantes aos de Brown et al., 

(2015), e Saraiva et al., (2018) que mostraram a alta proporção de participantes 

com dor de moderada a intensa em idosos com síndrome de fragilidade, estando 

associada à dor em todos os estudos avaliados nas suas metanálises mesmo após 

ajustes para fatores de confusão.  

Em consonância com estudos anteriores (Breivik et al., 2006; Dellaroza et 

al., 2007; Shega et al., 2012), descobrimos que a dor persistente estava 

significativamente associada à fragilidade física com prevalência de dor persistente 

em mais de 50% dos indivíduos avaliados e fragilidade em 23,4% da nossa 

população. Já o estudo recente de Dent et al., (2019) trouxe uma prevalência da 

fragilidade física menor, em 15% em idosos com 65 anos ou mais, já em idosos 

com mais de 85 anos, teve aumento da prevalência para mais de 25%, valores 

encontrados nos países em desenvolvimento como o Brasil. Segundo Ministério 

Saúde (2006), estima-se uma prevalência de 10 a 25% das pessoas acima dos 65 

anos que vivem na comunidade sejam frágeis, já para acima dos 85 anos, esses 

dados vão para 46%. Com isso no presente estudo, revelamos que os valores 

podem ser mais elevados quando se trata de idosos que experienciam dor 

persistente (Andrade et al., 2011), tendo assim a conclusão de que a dor 

persistente é um fator de risco para o desenvolvimento da síndrome de fragilidade. 

Contudo, a detecção de dor na população idosa pode ser uma atividade 

difícil, devido muitos deles deixam de expressá-la por considerar como uma 

decorrência normal do envelhecimento, bem como os profissionais verificam 
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rotineiramente apenas a intensidade da dor (Celich e Galon, 2009), mas ela deve 

ser entendida como uma experiência multidimensional, além de uma estimativa de 

intensidade, bem como no impacto funcional e na qualidade de vida. Com isso, 

esse tipo de avaliação multidimensional da dor deve fazer parte da rotina de uma 

avaliação geriátrica ampla (AGA). Levando em consideração que ela pode ser uma 

medida útil na avaliação de pessoas idosas com dor por afetar os domínios 

tradicionais da AGA, como a desnutrição, o humor, o envolvimento em atividades 

e a qualidade de vida (Motta et al., 2015).  

Verificamos inclusive que até o momento não existe um "padrão ouro" para 

a avaliação e comparar novas escalas de dor para o seu uso em pessoas idosas 

(Motta et al., 2015; Kang e Demiris, 2018). A maioria das escalas de dor dependem 

de um autorrelato do paciente e são limitadas pelas populações, faixa etárias e 

ambientes nos quais foram desenvolvidas e testadas, não tendo participações em 

sua grande maioria compostas por indivíduos longevos (≥85 anos) (Gambaro et al., 

2009; Motta et al., 2015). Nesse estudo, levamos esse contexto em relação, 

verificamos a associação entre dor persistente com a síndrome de fragilidade, 

buscando elucidar não somente os aspectos relacionados à intensidade da dor 

persistente, mas buscamos avaliar em consonância, as dimensões da dor 

persistente e suas relações independentes em um ambiente de atendimento 

ambulatorial através de um instrumento válido com constructos associados à dor, 

incluindo depressão, carga de doença, deambulação prejudicada e impacto da dor 
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nas atividades diárias através da escala Geriatric Pain Mensure (GPM) (Ferrel et 

al., 2000).  

Para a avaliação de fragilidade física, levamos em consideração os achados 

em estudos como a metanálise de Brown et al. (2015) que avaliou trabalhos com 

desenhos de coorte e transversal sobre a dor em idosos da comunidade (> 65 anos) 

e sua associação com síndrome de fragilidade. Este estudo relatou dificuldades na 

definição da síndrome de fragilidade e uma variedade de opções, sem uma 

padronização. Com isso, buscamos uma opção recente e simples na literatura, 

para a avaliação de fragilidade física além das medidas tradicionais como o 

fenótipo de Fried et al. (2001) por ter sido considerado um instrumento complexo, 

com dificuldade de avaliação na prática clínica por demandar ferramentas nas 

quais ambientes com alta rotatividade de demanda e menor tempo de avaliação 

não dispõem. Através dessa abordagem, localizamos o índice de SOF, que tornou 

a sua avaliação possível em um ambiente real de cuidado ambulatorial com alto 

fluxo de idosos, ambiente característico em países de desenvolvimento. Vale 

ressaltar que esse índice foi previamente validado para a população brasileira, bem 

como o estudo recente de Lin et al., (2018) na busca de comparar suas medidas 

de fragilidade com o tradicional fenótipo de Fried et al., (2001) mostrou que o índice 

de SOF possui um desempenho estatisticamente semelhante. 

Através desses dois instrumentos, de dor e síndrome de fragilidade, 

conseguimos ter importantes achados, como a associação ser responsiva à 

intensidade dolorosa, mantendo o padrão da literatura (Brown et al., 2015). Esses 
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achados são alarmantes pois a dor persistente, quando mal controlada, por sua 

vez provoca prejuízos na execução das atividades de vida diária, além de distúrbios 

do humor como depressão e ansiedade, condições relevantes para perpetuar a 

fragilidade do indivíduo (AGS, 2002; Kopf e Patel, 2010; Lohman et al., 2017). 

Dados semelhantes ao estudo de Shega et al., (2012) que avaliou uma população 

de participantes com o relato de nenhuma dor ou dor leve, com a maior proporção 

composta por idosos robustos, mas na medida em que era avaliado com relato dos 

participantes de dor moderada ou maior, consequentemente a maior proporção 

eram pré-frágeis e conforme havia piora do quadro álgico, era constado piora no 

desfecho com a maior proporção de participantes frágeis. No mesmo estudo, 

olhando para a intensidade da dor, ou seja, para as pessoas com dor moderada ou 

maior em comparação com aquelas sem dor ou muito leve, a chance de ser pré-

frágil foi maior em quase três vezes mais e pessoas com dor moderada ou maior 

em comparação com aquelas sem dor ou muito leve, a chance de ser frágil foi de 

quase seis vezes mais. Já no presente estudo os dados foram mais alarmantes, ao 

analisar a dor através da escala GPM pelas categorias de intensidade de dor 

persistente, verificamos que a dor esporádica teve associação com fragilidade, 

destacamos inclusive que houve uma relação significativa entre dor persistente 

forte e muito forte e a fragilidade, tendo um aumento linear conforme a sua 

intensidade. Nos indivíduos que relataram dor intensa, a chance de ser frágil 

chegou a ser onze vezes maior do que as que não relataram dor, mostrando o 

grande risco deste evento. 
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Ao olhar para as características sociodemográficas e clínicas, não 

identificamos diferenças significativas nos participantes frágeis com e sem dor 

persistente, resultados que se mostraram diferentes da literatura, como no estudo 

de Hirase et al. (2019), na qual tiveram associação significativa com presença de 

dor crônica à fragilidade no âmbito social com risco em duas vezes mais. 

Já no estudo de Otones et al. (2020), que avaliou 154 participantes, 

verificaram a associação de dor persistente pelos níveis de intensidade com 

fragilidade física, descobriram que participantes relatando dor moderada e intensa 

eram quatro vezes mais frágeis com resultados que permaneceram significativos 

após os ajustes. Dados estes semelhantes a este estudo, que analisou 

participantes com dor persistente, frágeis e não frágeis pelas três categorias de 

intensidade de dor (leve, moderada e intensa) da escala GPM. Eles apresentaram 

diferença significativa na pontuação da escala GPM, mantendo a diferença com o 

aumento importante no grau de fragilidade, conforme o aumento exponencial da 

intensidade dolorosa.  

Após verificarmos a classificação da GPM e sua relação com os testes 

funcionais. Identificamos que quanto maior a intensidade da dor, pior o 

desempenho nos testes de preensão palmar e o teste de sentar e levantar da 

cadeira. Ja no estudo de Hirase et al. (2018) verificou associação de dor com três 

níveis de fragilidade entre robusto, pré frágil e frágil, no grupo frágil teve escores 

piores significativamente para os aspectos sensoriais, emocionais e cognitivos de 

dor, AVD e atividade física do que o grupo não frágil.  
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Com modelos de regressão logística que utilizaram os escores dos domínios 

e total da escala GPM como variável independente principal mostraram uma 

associação significativa dos domínios dor à deambulação e dor em outras 

atividades, além da pontuação total da escala, com variante fragilidade mesmo 

após ajuste para idade, sexo, renda e multimorbidades, dados semelhantes ao 

estudo de Imai et. al (2020). Ao analisar a escala GPM pelas categorias de 

intensidade do escore total, verificamos associação independente em nosso estudo 

entre dor intensa e fragilidade. Resultados diferencial no estudo Chiou et al. (2018), 

que em sua análise multivariada apenas dor moderada foi associada com um risco 

em 3 vezes mais a ser frágil em indivíduos mais velhos.  

Embora essa associação de dor e síndrome de fragilidade tenha sido 

extensivamente estudada em idosos, há poucos trabalhos em populações de 

idosos com fragilidade bem definida, com utilização de uma escala geriátrica, 

avalição multidimensional de dor, mesmo para o idosos com fatores atenuantes 

como presença de sintomas depressivos e ansiedade (Fried et al., 2001; Brown et 

al., 2015; Saraiva et al., 2018; Tian et al., 2018). Nossos achados demonstram 

também que, não apenas a dor persistente, mas também o aumento da intensidade 

da dor associou-se à fragilidade. Esses resultados corroboram com a necessidade 

de um manejo adequado da dor, na busca de diminuir o grau da sintomatologia 

dolorosa o que, por si só, poderia reduzir o impacto da dor na saúde dos idosos e 

a dor não tratada em participantes frágeis pode reduzir a eficácia do tratamento da 
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síndrome de fragilidade o que pode levar a piora desse desfecho (Brown et al., 

2015, Tian et al., 2018; Gálvez-Barrón et al., 2020).  

No entanto, a dor pode ser avaliada por um questionamento ativo pelo 

profissional de saúde enquanto, mais do que ser avaliada pela intensidade e sim 

por outras dimensões que acompanham a sintomatologia. Já a fragilidade 

demanda mais tempo e conhecimentos especializados. Dessa forma, este estudo, 

propõe e contribui para que a suspeita de fragilidade seja detectada pelo rastreio 

da dor, particularmente a dor persistente.  

 

5.1 Pontos fortes e Limitações 

 

O presente estudo possui pontos fortes a destacar. Primeiro, mostrando a 

definição e prevalência de duas grandes síndromes geriátricas, bem como 

comparado o perfil clínico dos idosos ambulatoriais frágeis com e sem dor. 

Foi analisado uma população composta por um país em desenvolvimento, 

inclusive de idosos longevos, raramente contemplada nesses estudos 

epidemiológicos. 

Mesmo que esta amostra não seja de base populacional, o estudo possui 

um desenho adequado para avaliar a associação de dor persistente e fragilidade 

entre indivíduos idosos de baixa renda e escolaridade. 
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Além de verificar a presença da dor, houve o rastreio com uma avaliação 

multidimensional de dor persistente através de uma análise em uma subamostra 

representativa com o instrumento GPM (Ferrel et al., 2000). Podendo assim, avaliar 

as demais dimensões da dor persistente no idoso como o impacto causado no 

humor, atividades de vida diária, atividades leves e rigorosas, bem como qualidade 

de vida (Gambaro et al., 2009; Motta et al., 2015).  

Houve a avaliação da síndrome de fragilidade a partir dos critérios de SOF, 

por ser um instrumento compacto e predizer os desfechos desfavoráveis, bem 

como ser mais simples e rápido comparado aos instrumentos tradicionais com 

desempenho semelhante, sendo assim mais viável e prática para uso clínico.  

Avaliamos idosos nos moldes da avaliação geriátrica ampla (AGA), focado 

para dor persistente e fragilidade física, sem deixar de se verificar os demais 

domínios de avaliação do idoso, em um ambiente ambulatorial a fim de se 

aprofundar a investigação, contemplando um olhar holístico (Aliberti et al., 2018). 

Através deste estudo, pode-se verificar que existe uma relação importante 

associativa da dor persistente e síndrome de fragilidade, por uma potencializar a 

outra, aumentando a sua prevalência especialmente entre os idosos longevos.  

Embora a dor tenha sido extensivamente estudada em idosos, há poucos 

estudos em populações de idosos com fragilidade bem definida, com utilização de 

uma escala geriátrica, avalição multidimensional de dor e fatores atenuantes como 
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presença de sintomas depressivos e ansiedade, houve a busca assim, ter um maior 

alcance com esse rigor e contemplação da amostra com poucas restrições.  

Houve a escolha de rastrear as vulnerabilidades no serviço ambulatorial de 

geriatria, por ter relevância, uma vez que há grande quantidade de idosos com 

síndromes geriátricas que frequentam o serviço, utilizam este tipo de atendimento 

e necessitam de direcionamento dos cuidados. 

Este estudo propõe que a suspeita de fragilidade possa ser facilmente 

detectada pelo rastreio da dor, particularmente a dor persistente, através de um 

questionamento ativo pelo profissional de saúde, levando em consideração que a 

fragilidade demanda mais tempo e conhecimentos especializados.  

Nosso estudo possui limitações apontadas com intuito de se analisar com 

os resultados evidenciados, bem como, sinalizar novas perspectivas da pesquisa 

e o avanço do conhecimento adquirido com o tema relacionado ao processo de 

envelhecimento. 

Tivemos algumas limitações neste estudo, a primeira se diz respeito ao 

delineamento transversal que inviabiliza a relação de casualidade dos eventos 

estudados. Também não aferirmos impactos financeiros, como aumento dos custos 

não só para o paciente e familiares, mas para o serviço público. 

A pesquisa foi realizada em um único centro, em ambiente ambulatorial, 

sugerimos que esses dados sejam confirmados em outros estudos para que se 

possa ter a generalização dos resultados nos demais ambientes. 
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Não avaliamos idosos com comprometimentos cognitivo sugestivo ou 

confirmado ou na escala de avaliação cognitiva 10-CS Edu (≤ de 6 pontos), mas 

para uma melhor compreensão da avaliação da dor em idosos com 

comprometimento cognitivo, sugere-se novos estudos sem essa exclusão, 

garantindo uma amostra global. 

Não houve a utilização dos critérios de fragilidade fenotípica de Fried et al. 

(2001), considerada como uma medida mais robusta, utilizada na literatura em 

comparação com o índice de SOF escolhido para este estudo, porém houve essa 

escolha devido esse índice ter sido apresentado na literatura com desempenho 

semelhante a medida clássica de Fried (2001) na previsão de resultados adversos 

e ser mais viável na prática clínica (Lin et al., 2018).  

 

5.2 Possibilidade Futuras 

 

Estudos futuros deveriam focar em desenhos longitudinais que explorem a 

depressão e ansiedade entre outras, como mediadores de dor e fragilidade, bem 

como a sua interação aditiva. Com isso, esses estudos podem avaliar um melhor 

controle álgico e encontrar possivelmente a causalidade, podendo assim inibir o 

surgimento da síndrome de fragilidade, inclusive pode-se testar uma interação 

entre dor e fragilidade para desfechos adversos, ter o desenvolvimento de 

intervenções direcionadas principalmente em idosos longevos e com 
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comprometimento cognitivo, parcela essa da população que normalmente não 

compõe os estudos. 

Embora a dor tenha sido extensivamente estudada em idosos, ainda carece 

de estudos com uso de uma escala geriátrica que avalie a multidimensionalidade 

da dor e componha uma população de idosos longevos. Há poucos estudos em 

populações de idosos com síndrome de fragilidade bem definida, sua a associação 

com dor, verificada no seu âmbito multidimensional, mesmo para o idoso com 

comprometimento cognitivo e fatores atenuantes como presença de sintomas 

depressivos e ansiedade (Fried et al., 2001; Brown et al., 2015; Saraiva et al., 2018; 

Tian et al., 2018).  

Sendo assim, os achados desse estudo mostram que dor tratada, pode 

evitar e/ou minimizar as chances de se desenvolver a síndrome de fragilidade e 

suas repercussões negativas como piora da capacidade funcional, presença de 

quedas, idas ao PS, internações, piora na qualidade de vida dos indivíduos e 

aumento dos custos para sua manutenção. 
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5.3 Considerações Finais 

 

Deve ser realizado estudos semelhantes a este, mas em ambientes de 

intervenção multidisciplinar fora dos tradicionais, como Hospital Dia Geriátrico, 

clínicas de retaguarda, atenção domiciliar e instituições de longa permanência para 

idosos (ILPI), principalmente estudos com idosos que vivem no domicílio para a 

determinação do processo saúde-doença de idosos.  

Estudos nesses ambientes fora dos habituais servem para detectar sintomas 

desagradáveis com presença de dor, incapacidades físicas e cognitivas como 

síndrome de fragilidade, de forma global, sendo dados essenciais para planejar 

políticas públicas e cuidados, formação de rede de suporte a essa população, 

especialmente em idosos mais vulneráveis e longevos para mudarmos a forma 

como negligenciamos a avaliação dolorosa. 

Confirmamos a necessidade de um manejo adequado da dor, especialmente 

nos indivíduos que relatam grandes intensidades dolorosas, na busca de diminuir 

o grau da sintomatologia o que, por si só, poderia reduzir o impacto na 

funcionalidade. Entretanto, a dor não tratada em participantes frágeis pode reduzir 

a eficácia do tratamento do controle álgico que pode levar a piora desse desfecho. 

Por fim, o presente estudo foi um ponto de partida que procurou gerar fortes 

hipóteses sobre a importância da dor persistente e o impacto na síndrome de 

fragilidade. Futuros estudos longitudinais poderão elucidar se a relação entre 
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fragilidade e dor, sua causalidade, impacto que essa associação traz junto a 

qualidade de vida, bem como o aumento dos custos não só para o paciente e 

familiares, como ao SUS. 
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6 CONCLUSÕES 

 

• Dor persistente associa-se de maneira independente com a síndrome de 

fragilidade. Os achados demonstram que, não apenas a dor persistente, mas 

tanto a dor intermitente quanto a intensidade da dor persistente podem ser 

marcadores de fragilidade em idosos ambulatoriais.  

• Em uma população de idosos ambulatoriais, percebemos que 8 a cada 10 

pacientes possuem sintoma de dor, sendo essa queixa reportada como 

persistente em metade da amostra. 

• Fatores como sexo feminino, menor renda, multimorbidade, condições 

geriátricas (sintomas depressivos, pior funcionalidade, polifarmácia e quedas) e 

visitas ao PS associam-se a dor persistente. Observamos que os idosos com 

dor persistente apresentam pior desempenho nos testes de performance física 

quando comparados àqueles sem dor persistente.  

• A principal causa de dor persistente em idosos é osteoartrite, com destaque 

para o acometimento de joelhos, coluna e quadril. Ombro doloroso também se 

mostrou como causa importante de dor em idosos.  

• No ambulatório de geriatria estudado, os analgésicos comuns são os 

medicamentos prescritos para ampla maioria dos pacientes. Vale ressaltar que 

um a cada quatro idosos com dor persistente não usam nenhum medicamento 

para dor. 
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• Não encontramos diferenças significativas entre pacientes com e sem dor 

persistente na subamostra dos idosos frágeis. Porém, o menor tamanho amostral 

utilizado nessa análise pode ter contribuído para esse resultado.  

• Em relação a multidimensionalidade da dor persistente, verificamos que dor à 

deambulação e dor em outras atividades foram os domínios com associação 

independente com a síndrome de fragilidade. 

• De maneira geral, o presente estudo demonstra piores parâmetros de saúde 

relacionados à dor persistente, uma queixa muito frequente no ambulatório 

geriátrico. Futuros estudos devem investigar se a abordagem adequeda da dor 

persistente pode reduzir o risco de fragilidade entre os idosos.  
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Anexos 

8 ANEXOS  
 

ANEXO A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

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 

TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA:  

Avaliação dos fatores preditores de desfechos desfavoráveis em idosos 

ambulatoriais: estudo de coorte prospectivo. 

PESQUISADOR PRINCIPAL: Marcos Daniel Saraiva 
CARGO/FUNÇÃO: Médico Colaborador do Serviço de Geriatria do HCFMUSP 
UNIDADE DO HCFMUSP: Ambulatório Geral  

3. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA: 

 RISCO MÍNIMO  □  RISCO BAIXO      RISCO MÉDIO       RISCO MAIOR  

4. DURAÇÃO DA PESQUISA: 24 meses 
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HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO-HCFMUSP 

Prezado(a) Sr(a) ____________________________________ Gostaríamos de contar com a sua participação 

em uma pesquisa aqui do hospital. Trata-se de um estudo sobre a Avaliação dos fatores preditores de 

desfechos desfavoráveis em idosos ambulatoriais: estudo de coorte prospectivo. Para isto faremos 

algumas perguntas aqui mesmo durante o seu atendimento médico. As perguntas dizem respeito a sua saúde 

geral. Além de responder a essas perguntas, você será convidado a fazer algumas tarefas simples como 

caminhar alguns passos. Não será feita nenhuma medicação para esse estudo.  

 Essas entrevistas podem trazer algum aborrecimento ou cansaço, apesar do nosso esforço para que 

isso não aconteça em nenhum momento.  

 Caso decida não participar desse estudo, você continuará com o seu atendimento aqui no Hospital das 

Clínicas normalmente sem nenhuma perda. Você pode também recusar-se a responder qualquer pergunta ou 

retirar-se do estudo a qualquer momento, sem nenhum prejuízo ao seu atendimento aqui no hospital. 

 Caso o Sr(a) aceite participar, poderemos fazer ligações para o telefone da sua preferência para 

complementar nossa avaliação inicial. 

 Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos profissionais responsáveis pela pesquisa para 

esclarecimentos de dúvidas. O principal médico desse estudo é o Dr. Marcos Saraiva, que pode ser contatado 

na Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 155 – Prédio dos Ambulatórios 8 andar – bloco 8. Telefone(s) (11) 2661-

7585/2661-1549: 

 Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética desse estudo, poderá entrar 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.adm@hc.fm.usp.br.  

 Solicitamos a sua autorização para uso e reprodução de informações que constam nas suas fichas 

médicas e prontuários aqui do hospital. Pedimos ainda a permissão para que seus dados sejam usados nos 

estudos atuais e futuros desta pesquisa. Lembramos que, em nenhum momento sua identidade será revelada. 

Caso depois, o Sr(a) resolva retirar esta permissão, seus dados não serão mais usados a partir de então. 

 Caso deseje, você será atualizado sobre os resultados gerais desse estudo e a qualquer momento 

poderá pedir esclarecimentos sobre os dados relativos à sua própria avaliação. 

 Não há despesas pessoais nesse estudo. Não há outros benefícios financeiros previstos. Porém, não 

haverá qualquer prejuízo a seus direitos legais de questionamento, indenização ou outros garantidos pela 

Constituição brasileira.
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HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - HCFMUSP 

Acredito ter recebido os esclarecimentos necessários a respeito das informações que li ou que 

foram lidas para mim. Ficaram claros para mim quais são os propósitos desse 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 não inclui remuneração. Concordo voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o 

meu consentimento a qualquer momento, sem prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa 

ter adquirido no meu atendimento neste Serviço.  

 

Assinatura paciente/representante legal ______________________ Data ___/___/_____ 

 

Assinatura da testemunha                      ______________________ Data ___/___/_____ 

(para casos de participantes 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 paciente ou representante legal para a participação neste estudo. 

 

 

_______________________________ 

Assinatura do responsável pelo estudo 
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ANEXO B – Aprovação Comitê de Ética para Análise de Projetos de Pesquisa 
 

   

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 

DADOS DA EMENDA 

Título da Pesquisa: Avaliação dos fatores preditores de desfechos desfavoráveis em idosos 

ambulatoriais: estudo de coorte prospectivo 

Pesquisador: MARCOS SARAIVA 

Área Temática: 

Versão: 3 

CAAE: 65809517.3.0000.0068 

Instituição Proponente: Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP 

Patrocinador Principal: Financiamento Próprio 

DADOS DO PARECER 

Número do Parecer: 3.297.982 

Apresentação do Projeto: 

O estudo "Avaliação dos fatores preditores de desfechos desfavoráveis em idosos 
ambulatoriais: estudo de coorte prospectivo" foi aprovado previamente em 2017 sob CAAE 
65809517.3.0000.0068. Esta nova submissão foi solicitada como uma emenda deste estudo, sob 
o título "Associação de dor persistente e síndrome de fragilidade: Estudo Transversal" em que 
serão incluídos 10% do total de participantes que participaram previamente do estudo aprovado 
pelo CEP "Avaliação dos fatores preditores de desfechos desfavoráveis em idosos ambulatoriais: 
estudo de coorte prospectivo." Entretanto, um novo questionário será aplicado aos participantes 
(escala multidimensional “Geriatric Pain Measure” -GPM). 

Objetivo da Pesquisa: 

OBJETIVO PRIMÁRIO:Verificar a associação de dor persistente em idosos com síndrome 
de fragilidade.OBJETIVOS SECUNDÁRIOS:Descrever e comparar o perfil clínico dos idosos 
frágeis com e sem dor persistente. 
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Avaliação dos Riscos e Benefícios: 

RISCOS:A pesquisa oferece risco mínimo aos participantes, uma vez que é 

composta apenas por questionários.  

BENEFÍCIOS: Não haverá benefícios aos participantes do estudo. 

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 

Os pesquisadores aplicarão um novo questionário, “Geriatric Pain Measure” -GPM, 

que não estava incluído no TCLE previamente. Foi realizada entrevista com o 

pesquisador do estudo no dia 25.04.19, que explicou que este novo questionário 

será aplicado através de ligação telefônica. Nesta entrevista foi explicada a 

importância da inclusão deste questionário no TCLE, da necessidade de nova 

aplicação do TCLE aos participantes e nova assinatura destes participantes. 

Como se trata de um projeto de pós-graduação, a aplicação do questionário 

poderá ser iniciada, porém, vinculada a assinatura do paciente num próximo 

retorno deste ao ambulatório. 

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 

Incluir o questionário (“Geriatric Pain Measure” -GPM) no TCLE e solicitar nova 

assinatura dos participantes no próximo retorno ao ambulatório específico. 

Recomendações: 

As descritas acima. 

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: 

Emenda aprovada, no entanto o pesquisador deve atentar-se as recomendações 

acima. 

Considerações Finais a critério do CEP: 

Entrevista realizada com o pesquisador responsável no dia 25 de abril 2019. 

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados: 
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Tipo Documento Arquivo Postagem Autor Situação 

Informações Básicas 

do Projeto 

PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_

996753_E1.pdf 

11/03/2019 

11:14:45 

MARCOS 

SARAIVA 
Aceito 

Projeto Detalhado / 

Brochura 

Investigador 

projetodetalhado_corrigido.docx 
11/03/2019 

11:11:53 

MARCOS 

SARAIVA 
Aceito 

Outros carta_resposta_ao_relator.pdf 
11/03/2019 

11:11:27 

MARCOS 

SARAIVA 
Aceito 

Outros formularioemendachristian.pdf 
13/12/2018 

15:32:04 

MARCOS 

SARAIVA 
Aceito 

Outros justificativaemendachristian.pdf 
13/12/2018 

15:31:52 

MARCOS 

SARAIVA 
Aceito 

Folha de Rosto folhaderostoautorizada.pdf 
13/12/2018 

15:31:29 

MARCOS 

SARAIVA 
Aceito 

TCLE / Termos de 

Assentimento / 

Justificativa de 

Ausência 

dispensa_tcle.doc 
23/11/2018 

12:05:51 

MARCOS 

SARAIVA 
Aceito 

 

Situação do Parecer: 

Aprovado 

Necessita Apreciação da CONEP: 

Não 

SÃO PAULO, 02 de maio de 2019 

 

Assinado por: 

ALFREDO JOSE MANSUR 
 (Coordenador(a)
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