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RESUMO
Gouvêa AL. Influência do gênero no limiar de dor em idosos segundo presença
de dor crônica [tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São
Paulo; 2020.
Introdução: Estima-se que em 2025 haverá cerca de 1,2 bilhão de pessoas
acima de 60 anos de idade. Pesquisas sobre a relação entre dor e
envelhecimento são atualmente muito valorizadas dentro das ciências da
saúde, sendo o objetivo final, a provisão do controle adequado da dor na
população idosa da sociedade. Objetivos: comparar o limiar de dor frente ao
estímulo mecânico por pressão em idosos, de acordo com gênero e presença
ou ausência de dor crônica, identificar a prevalência de dor crônica em idosos
de ambos os gêneros, avaliar a dor crônica nos idosos de acordo com o gênero
e a relação entre dor crônica e ansiedade, depressão, qualidade de vida e
capacidade funcional nos idosos. Métodos: estudo observacional transversal
realizado com amostra de conveniência de idosos acompanhados em dois
serviços de geriatria: Centro de Saúde Escola Geraldo Horácio de Paula Souza
e no Serviço de Geriatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina
da USP. Os participantes responderam a questionários de Mini Exame Estado
Mental, características sociodemográficas, clínicas e de classificação
econômica. Foi avaliado o limiar de dor por pressão (LDP) induzido por
algômetro sobre o músculo trapézio e responderam aos instrumentos:
Inventário de Ansiedade de Beck (BAI), Escala de Depressão Geriátrica (GDS),
World Health Organization Quality of Life - OLD (WHOQOL-OLD), Formulário
das atividades de vida diária (AVD) e Instrumentais da vida diária (AIVD); para
os participantes que relataram dor crônica, o questionário Geriatric Pain
Measure (GPM) foi aplicado. Na análise estatística, variáveis categóricas foram
comparadas utilizando testes exatos de Fisher; nas variáveis contínuas, teste tstudent, quando a normalidade estava presente ou testes não paramétricos de
Mann-Whitney, quando ausente. Modelo de regressão linear para avaliação do
LDP considerando interação entre gênero e dor crônica foi realizado.
Resultados: A amostra foi constituída por 230 indivíduos idosos, com idade de
60 a 96 anos, sendo 67,8% mulheres e 32,2% homens. A prevalência de dor
crônica encontrada foi de 47,8%, sendo 56,4% em mulheres e 29,7% em
homens. O LDP foi significativamente menor nas mulheres (4,49 ± 1,78 kg) que
nos homens (6,41 ± 1,92 kg). O LDP em idosos com dor crônica (4,58 ±
1,93kg) foi menor do que nos idosos sem dor crônica (5,58 ± 2,01kg). Houve
associação significativa entre dor crônica e ansiedade (p<0,001); entre gênero
feminino e ansiedade (p=0,009); entre dor crônica e depressão (p=0,004). Não
houve associação entre gênero e depressão (p=0,066). Houve piora na
qualidade de vida de idosos com dor crônica nos domínios Intimidade
(p=0,015) e Morte ou Morrer ((p=0,026) e entre gênero feminino e qualidade de
vida no domínio intimidade (p>0,001). Houve associação da dor crônica e do
gênero feminino com pior continência urinária das AVD. Foi observada piora
nas AIVD em portadores de dor crônica. Não houve diferença significativa entre

os gêneros na avaliação da dor pela GPM (p=0,18). Conclusão: O limiar de
dor por pressão foi menor em mulheres idosas e em portadores de dor crônica.
A dor crônica foi mais prevalente nas mulheres. Idosos com dor crônica
apresentaram mais sintomas de ansiedade, depressão, pior qualidade de vida,
pior funcionalidade nas atividades instrumentais da vida diária do que não
portadores de dor crônica. A avaliação da dor crônica foi semelhante entre os
gêneros. Mulheres apresentaram mais sintomas de ansiedade, pior qualidade
de vida e pior funcionalidade que homens.
Descritores: Idoso; Limiar da dor; Dor crônica; Gênero; Depressão; Ansiedade;
Qualidade de vida.

ABSTRACT

Gouvêa AL. Influence of gender on pain threshold in the elderly people
according to the presence of chronic pain [thesis]. São Paulo: ―Faculdade de
Medicina, Universidade de São Paulo‖; 2020.
Introduction: it is estimated that in 2025 there will be about 1.2 billion people
over 60 years of age. Research on association between pain and aging is
currently highly valued in health sciences. The ultimate goal is to provide
adequate pain control in the elderly population. Objectives: to compare pain
threshold to mechanical pressure stimulation in elderly people, according to
gender and presence or absence of chronic pain; to identify the prevalence of
chronic pain in elderly people; to assess chronic pain in the elderly people
according to gender; and the association between chronic pain and anxiety,
depression, quality of life and functional capacity in the elderly people.
Methods: cross-sectional observational study carried out in a convenience
sample of elderly people followed up in two geriatric services: Centro de Saúde
Escola Geraldo Horácio de Paula Souza and in the Geriatrics Service of
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo.
Participants answered questionnaires of Mini Mental State Examination,
sociodemographic, clinical and economic classification features. The pain
threshold was evaluated with pressure-inducing algometer on the trapezius
muscle. Subjects also answered the instruments: Beck Anxiety Inventory (BAI),
Geriatric Depression Scale (GDS), World Health Organization Quality of Life OLD (WHOQOL-OLD), Activities of daily living (ADL) form and Instrumental
Activities of daily living, and Geriatric Pain Measure (GPM) questionnaire, for
participants who reported chronic pain. For statistical analysis, categorical
variables were compared using Fisher's exact tests, and for continuous
variables, Student's t test or Mann-Whitney test were used. Linear regression
model for the evaluation of pain threshold, considering the interaction between
gender and chronic pain, was performed. Results: the sample consisted of 230
elderly individuals, aged 60 to 96 years, 67.8% women and 32.2% men. The
prevalence of chronic pain was 47.8%, being 56.4% in women and 29.7% in
men. The pain threshold was significantly lower in women (4.49 ± 1.78 kg) than
in men (6.41 ± 1.92 kg). The pain threshold in the elderly with chronic pain (4.58
± 1.93 kg) was lower than in the elderly without chronic pain (5.58 ± 2.01 kg).
There was a significant association for chronic pain and anxiety (p<0.001),
females and anxiety (p = 0.009), and chronic pain and depression (p=0.004).
There was no association between gender and depression (p=0.066). There
was a worse quality of life in elderly people with chronic pain for the domains of
Intimacy (p=0.015) and Death or Dying (p=0.026), and in female gender in the
Intimacy domain (p> 0.001). Chronic pain and female gender were associated
with worse urinary continence in activities of daily living. Worse activities of daily
living was observed in participants with chronic pain. There was no significant
difference between genders in the assessment of pain by GPM (p=0.18).

Conclusions: The pain threshold was lower in elderly women and in chronic
pain participants. Chronic pain was more prevalent in women. Elderly people
with chronic pain presented more symptoms of anxiety, depression, worse
quality of life, and worse functionality in activities of daily living. Chronic pain
was similar in both genders. Women had more symptoms of anxiety, worse
quality of life and worse functionality than men.
Descriptors: Aged; Pain threshold; Chronic pain; Gender; Depression; Anxiety;
Quality of Life.
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1 Introdução
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A Organização Mundial da Saúde (OMS) define o idoso como sendo o
indivíduo com 65 anos ou mais para os habitantes de países desenvolvidos,
e 60 anos ou mais para os habitantes de países em desenvolvimento.
Porém, esse limite mínimo pode variar segundo as condições de cada país1.
A população de pessoas com 60 anos de idade ou mais, vem
crescendo no mundo. Estima-se que em 2050, haverá, aproximadamente,
dois bilhões de pessoas idosas, que representarão cerca de um quinto da
população do planeta2. Em 2016, segundo dados do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE), o número de habitantes no Brasil foi
estimado em 205,5 milhões de pessoas, constituído por 48,5% de homens e
51,5% de mulheres. Observou-se que no período de 2012 a 2016, o
percentual de idosos cresceu aproximadamente 16%3.
Segundo dados atualizados em 2018 pelo IBGE, a partir de 2047 a
população deverá parar de crescer, contribuindo para o processo de
envelhecimento populacional, quando os grupos mais velhos ficarão em uma
proporção maior, quando comparados aos grupos mais jovens da
população4 (Gráfico 1).
A idade cronológica, no entanto, pode não ser um marcador preciso
para as alterações que ocorrem no envelhecimento. A depender das
condições de saúde, nível de participação na sociedade e grau de
independência dos idosos, podem ocorrer grandes variações1.
O envelhecimento da população brasileira transformou a pirâmide
populacional, de padrão triangular dos anos 1940, para uma estrutura mais
arredondada em 2018 e a projetada para 2060 tem a forma cilíndrica.
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Gráfico 1 - Pirâmide etária da população brasileira - 1940 a 2060

4

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE

O índice de envelhecimento da população é a relação entre o número
de idosos em comparação aos jovens com menos de 15 anos. Em 2010
havia a proporção de seis idosos para cada dez jovens, calcula-se que em
2030 será de 12 idosos a cada dez jovens. O número de pessoas idosas na
cidade de São Paulo, até 2030, irá ultrapassar os 12 milhões de habitantes5,
consequentemente, São Paulo terá mais indivíduos idosos do que jovens
morando na cidade5.
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No país inteiro, o envelhecimento da população traz consequências
pouco animadoras devido ao aumento da demanda dos serviços de saúde,
exigindo organização e planejamento desses serviços6. Esse processo
demanda muitos recursos das diversas esferas do Estado (União, estados e
municípios),

visto

que

as

complicações

associadas

ao

próprio

envelhecimento, como as doenças crônicas degenerativas, tornam a
população idosa mais dispendiosa em comparação com os mais jovens7.
Em todos os países do mundo, há necessidade de medidas para
ajudar pessoas idosas a se manterem saudáveis e ativas 1, visto que a
expectativa de vida do ser humano aumentou progressivamente nas últimas
décadas. Além disso, a transição demográfica é um fenômeno mundial,
caracterizado pela mudança de um regime com altas taxas de mortalidade e
fecundidade/natalidade para outro regime, em que ambas as taxas estão
reduzidas. Além de alterar as taxas de crescimento da população, a
transição demográfica acarreta alteração da estrutura etária, uma vez que
ocorre redução da proporção de crianças, ao mesmo tempo em que há
aumento no percentual de idosos da população 8. As mudanças que ocorrem
com a transição demográfica propiciam elevação da incidência de doenças
crônicas degenerativas, fatores que contribuem para a prevalência de
queixas álgicas9. Serão necessárias novas políticas de saúde pública para
atender a esses milhões de pessoas idosas.
A dor crônica causa impacto negativo na capacidade funcional das
pessoas, embora não seja um sinal patognomônico de piora da função.
Enquanto alguns pacientes com dor crônica tornam-se fisicamente
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incapacitados, em graus variados, outros parecem se ajustar bem à
condição dolorosa, não exibindo incapacidades significativas, a despeito da
dor que enfrentam10.
Se levarmos em consideração as diferenças entre os gêneros, há o
aspecto cultural envolvendo a saúde, no qual o homem não tem o hábito de
procurar assistência médica regularmente, enquanto as mulheres buscam os
serviços de saúde com maior frequência. Em consequência, as mulheres
investem mais em prevenção, o que teoricamente resultaria em menos
gastos com internação hospitalar na senilidade7 para as mulheres em
relação aos homens.
A dor crônica traz consigo outros desafios baseados no estado físico,
psicológico e social específico do idoso. As perdas de capacidades
funcionais põem em risco a independência e a participação na vida social do
portador de dor crônica11. É relevante a identificação de outros fatores,
associados ou não às síndromes dolorosas crônicas, que contribuem para a
incapacidade funcional10. O efeito da idade acompanhado da redução da
mobilidade e aumento da fragilidade pode contribuir para o desenvolvimento
da dor crônica e explicar o aumento da prevalência de dor no idoso12.
Embora o envelhecimento seja considerado fator de risco para a dor
crônica por alguns autores, há controvérsias sobre esta associação. Alguns
estudos observaram a manutenção da prevalência de dor no decorrer do
envelhecimento13,14, e outros encontraram aumento parcial progressivo da
prevalência de dor até a faixa etária que compreende entre 75 e 85 anos; em
seguida há um descenso na curva15,16.
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O aumento na expectativa de vida populacional e as altas taxas de
prevalência de dor nos idosos têm estimulado o interesse por estudos
relacionados à terapia antálgica nessa população, em especial17. Embora
esse fenômeno tenha sido negligenciado por muitos anos, o cenário mudou
com o despertar das comunidades científicas para o assunto. Destacam-se
as

diretrizes

de

sociedades

profissionais,

incluindo

a

Associação

Internacional para o Estudo da Dor (International Association for the Study of
Pain - IASP) e a Sociedade Americana da Dor, que dedicou o ano de 2007
como o ―Ano internacional contra a dor em pessoas idosas17.
A relação entre sexo/gênero e dor tem sido alvo de considerável
interesse científico dentre os fatores que influenciam o limiar doloroso18,19.
Estudos

clínicos

epidemiológicos

populacionais

demonstraram

maior

prevalência de dor entre as mulheres20-22. Talvez a experiência dolorosa
mais exacerbada nas mulheres possa ser resultado da mediação da ação
hormonal gonadal (biológico) e das características psicossocioculturais do
próprio gênero. A mulher consome mais analgésico, possui sensibilidade
maior à dor e maior risco de desenvolver dor crônica 23,24. Na menopausa, as
mulheres continuam a relatar mais sintomas dolorosos, mesmo sem o
componente hormonal presente, sendo a dor um problema significativo para
as mulheres de meia-idade25.
Estudos sobre os mecanismos pelos quais os hormônios gonadais
modulam a dor ajudam na compreensão da etiologia da maior frequência e
intensidade da dor nas mulheres, quando comparada aos homens 26. Os
efeitos dos hormônios gonadais sobre a dor têm sido estudados nos últimos
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20 anos, mostrando que os hormônios gonadais femininos, notadamente o
estradiol, promove aumento da sensação dolorosa em animais, enquanto a
testosterona, hormônio gonadal masculino, produz efeito analgésico, sendo
os mecanismos envolvidos ainda não bem elucidados27-32.
Após décadas de pesquisas sobre modificações na percepção
dolorosa com o decorrer da idade, foram feitas descobertas essenciais. Por
exemplo, o limiar de dor parece aumentar com a idade, enquanto a
tolerância à dor é reduzida, ou seja, duas mudanças opostas que podem
estreitar a faixa de dor em idosos33. Assim, enquanto por um lado, a idade
pode embotar a sensação de dor (baixas intensidades de dor), como ocorre
com a visão e a audição, por outro lado, os adultos mais velhos podem ser
menos tolerantes à dor de forte intensidade, possivelmente devido à
ineficácia dos sistemas inibidores descendentes. Consequentemente, as
queixas de dor tornam-se mais prováveis no idoso33,34.
Entretanto, outros estudos que comparando jovens e idosos sem dor
crônica, demonstraram modificações na percepção dolorosa com o avançar
da idade, cujos limiares de dor foram reduzidos com o envelhecimento35,36.
Os autores encontraram valores de limiar à pressão mais baixos nos adultos
idosos que nos indivíduos jovens, assim como nas mulheres em relação aos
homens. Embora as mulheres tenham valores médios de limiar à pressão
mais baixos do que os homens em todas as faixas etárias, tal diferença de
gênero diminuiu com o envelhecimento.
Há diversos motivos que podem explicar essa variabilidade na
percepção da dor à pressão relacionada à idade. Primeiro, o processo de
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envelhecimento pode levar a alterações funcionais, estruturais e bioquímicas
nas fibras nervosas periféricas,37,38 que podem afetar negativamente a
sensibilidade à dor, originando essa diferença de sensibilidade relacionada à
idade. No entanto, tais diferenças variam de acordo com o tipo de estímulo
doloroso, havendo redução do limiar para dor à pressão, mas aumento do
limiar a estímulos pelo calor39. Esse problema pode estar relacionado ao
envolvimento seletivo da pele e nociceptores de tecido profundo, sendo os
últimos ativados principalmente por estímulos de pressão. Com o avançar da
idade, em particular, os nociceptores de tecidos profundos podem ser menos
submetidos ao controle inibitório descendente do que os nociceptores da
pele, determinando um aumento geral de sensibilidade à dor à pressão40.
Em segundo lugar, alguns autores demonstram que certas condições
psicológicas e clínicas podem influenciar os limiares de dor na velhice.
As diferenças na percepção da dor podem ser influenciadas por vários
fatores, como: sexo e aspectos específicos do gênero, fatores genéticos,
sociais, psicológicos, hormonais e podem envolver a modulação por opioides
endógenos41.
As diferenças entre gênero, limiar de dor e dor crônica em idosos
ainda não foram totalmente investigadas. Existem poucos estudos dedicados
à compreensão das eventuais diferenças na sensibilidade à dor nos idosos.
O presente estudo teve como hipótese que os valores dos limiares de
dor por pressão nas mulheres idosas poderiam ser semelhantes aos dos
homens idosos em função da diminuição expressiva de hormônios gonadais
em mulheres, fato que ocorre na menopausa.
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2 Objetivos
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2.1. Objetivo Primário



Comparar

o

limiar

de

dor

frente

ao

estímulo

mecânico

desencadeado por algômetro de pressão em indivíduos idosos de
acordo com gênero e presença ou ausência de dor crônica.

2.2. Objetivos Secundários



Identificar a prevalência de dor crônica em idosos de ambos os gêneros.



Avaliar a dor crônica nos idosos de acordo com o gênero.



Avaliar a relação entre dor crônica e ansiedade, depressão, qualidade
de vida e capacidade funcional nos idosos.
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3 Revisão da Literatura
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3.1 Envelhecimento

O envelhecimento é um processo natural da vida caracterizado por
mudanças que acometem de forma particular cada indivíduo com vida
prolongada42.
O envelhecimento populacional é um reflexo da redução acentuada
da taxa de mortalidade e aumento da expectativa de vida 43.
O ritmo do envelhecimento da população na atualidade é mais rápido,
quando comparado ao passado. No Brasil, espera-se que uma criança
nascida em 2015 viva cerca de 20 anos mais que uma criança nascida há 50
anos44.
Em países como na República Islâmica do Irã, em 2015, um a cada
dez indivíduos da população tinha mais que 60 anos; a previsão é que essa
taxa deverá passar para um indivíduo a cada três habitantes em 35 anos 44.
O envelhecimento humano é um processo diversificado que inclui
fatores biológicos, psíquicos e sociais, sendo caracterizado por mudanças
em sistemas e órgãos, alterações nas funções cognitivas, perda de papéis
sociais, com redução das relações interpessoais45.
Segundo a Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS), as
condições mais comuns associadas ao envelhecimento são: perda auditiva,
catarata, dor nas costas e região cervical, osteoartrite, doença pulmonar
obstrutiva crônica, diabetes, depressão e demência46.
Estudos sob a temática do envelhecimento classificam os idosos em
três categorias: idosos jovens (65 a 74 anos), que costumam ser ativos;
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idosos velhos (75 a 84 anos) e idosos muito velhos (85 anos ou mais), que
são aqueles que têm maior dificuldade para desempenhar atividades da vida
diária, com tendência a sentir fraqueza e desenvolver doenças47.
Além da idade cronológica, os idosos podem ser classificados de
acordo com a sua funcionalidade. Por exemplo, um idoso de 90 anos com
boa saúde física pode ser funcionalmente mais jovem comparado com um
idoso de 65 anos e saúde geral comprometida47. Assim, a idade cronológica
passa ser apenas a forma padronizada de contagem dos anos vividos e,
dessa forma, podemos usar o termo idoso jovem para a maioria ativa e
saudável e idoso idoso para a minoria frágil e enferma.
Desde 1950, os níveis de mortalidade vêm caindo acentuadamente e
a população mundial ganhou quase 19 anos de esperança de vida ao
nascer, porém, esses ganhos não foram compartilhados igualmente entre
homens e mulheres. Em muitos países, a redução na mortalidade foi maior
para as mulheres do que para os homens, reforçando a vantagem feminina
na sobrevivência em idade mais velha48.
Segundo dados do IBGE, no Brasil, em 2018, a expectativa de vida
em média era viver até os 76,3 anos; houve um aumento de 30,8 anos entre
1940 e 2018. A diferença na expectativa de vida entre homens e mulheres
reflete os altos níveis de mortalidade, principalmente de jovens, por causas
violentas, que incidem diretamente na esperança de vida ao nascer da
população masculina49.
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O envelhecer nem sempre é caracterizado por um período saudável e
independente, e a presença de dor crônica, uma queixa importante, interfere
na qualidade de vida dos idosos50.

3.2 Prevalência de dor crônica na população idosa

Importa relatar que até bem pouco tempo, os conhecimentos sobre a
prevalência de dor em idosos eram relativamente pobres. A tendência era
considerar a dor como parte do processo de envelhecimento e raramente se
investigavam seus aspectos16.
No entanto, os estudos sobre prevalência de dor em idosos
cresceram nas últimas décadas16, revelando que os idosos são mais
suscetíveis à ocorrência de dor crônica51.
Estudos populacionais mostraram que a prevalência de dor crônica
em idosos pode chegar a 55% após os 60 anos (60 a 75 anos)52, e até 62%
após os 75 anos de idade53. A prevalência de dor crônica permanece a
mesma na faixa etária de 60 a 75 anos e na faixa etária maior que 75 anos,
porém, os dados para essa afirmação são limitados52.
No tocante a prevalência de dor em idosos, estudos foram realizados
focando em populações da comunidade, e sob cuidados domiciliares. Os
resultados variam de acordo com os métodos e definições utilizados para
obtenção dos dados16. Alguns desses estudos, notadamente os da
prevalência da dor em idosos que vivem na comunidade, mostraram índices
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que variaram entre 28,7% e 76%52-56, e em cuidados domiciliares entre
19,5% e 85%57-61
As taxas de prevalência de dor entre homens e mulheres idosos
também foram analisadas separadamente nos estudos que, em sua maior
parte, relatam que as mulheres apresentam maior prevalência de dor do que
homens62,63,64, entretanto, algumas pesquisas não relataram diferença entre
os gêneros60,65,66.
Apesar da

importância

de

estudos epidemiológicos

sobre

a

prevalência de dor crônica em idosos da comunidade, no Brasil existem
poucas pesquisas dedicadas ao tema. Mas os resultados de alguns estudos
de prevalência de dor crônica em idosos de comunidades aqui realizados
mostraram prevalência de dor crônica entre 29,7% e 62,2%67-70.

3.3 Dor crônica no idoso e as diferenças entre gêneros

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) o termo ―sexo‖
representa as características biológicas do indivíduo, enquanto o ―gênero‖
refere-se à variedade de papéis, atitudes, traços de personalidade e
comportamentos sociais construídos entre homens e mulheres71.
Embora o sexo (biológico) exerça uma grande influência na identidade
do gênero, sexo e gênero não são a mesma coisa. Se o sujeito da pesquisa
for categorizado por características biológicas, é apropriado descrever como
―sexo‖, se medidas adicionais de identidade de gênero forem utilizadas para
descrever os sujeitos, então o termo mais apropriado é gênero72,73.
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Segundo Springer et al. encontraram em pesquisa realizada em
201274, a investigação rotineira e automática das diferenças sexuais entre
homens e mulheres são injustificadas e não científicas. A compreensão das
diferenças em saúde entre homens e mulheres necessitam de exploração de
mecanismos sociais e biossociais.
Em pesquisas em saúde, os termos ―sexo‖ e ―gênero‖ estão
entrelaçados e as análises devem prosseguir assumindo que as medidas de
sexo não são puras, mas incluem efeitos de gênero74. As diferenças de
saúde entre homens e mulheres se devem aos efeitos do fenômeno do
entrelaçamento de ―sexo/gênero‖ e, portanto, esse emaranhamento deve ser
teorizado, modelado e assumido, até prova em contrário74.
Embora muitas das doenças ou condições comuns na vida adulta
sejam vivenciadas por homens e mulheres, as taxas, tendências e tipos
específicos reais diferem entre os sexos. E, apesar de algumas dessas
diferenças serem resultado de diferenças fisiológicas, para compreender o
envelhecimento e a saúde é necessária uma perspectiva de gênero75.
O gênero pode ser entendido como o padrão complexo e diferente de
papéis, responsabilidades, normas, valores, liberdades e limitações que
define o que é pensado como "masculino" e "feminino" ao longo do curso de
vida

e

todos

desempenham

um

papel

como

determinantes

de

envelhecimento75.
As variáveis sexo e gênero são determinantes importantes da saúde,
e influenciam nos resultados da pesquisa de várias maneiras, porém sexo e
gênero são, geralmente, negligenciados e subnotificados em pesquisa 76.
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Pesquisas clínicas e psicossociais sobre sexo e as diferenças de
gênero na dor são importantes, porém, são mais complexas que pesquisas
experimentais em laboratório73.
Estudos sobre os aspectos do sexo (biológico) mostram evidências do
papel da genética, que contribui nas diferenças relacionadas à dor77, e das
flutuações dos hormônios ovarianos durante o ciclo menstrual na experiência
dolorosa26.
Existem controvérsias nos estudos que investigam a influência dos
hormônios gonadais na dor. Pesquisadores demonstraram que níveis mais
altos de testosterona em mulheres corresponderam à diminuição da
intensidade da dor induzida experimentalmente78. Porém, em estudo
recente, os resultados não demonstraram desempenho da testosterona na
modulação da percepção da dor18. É mais provável que a junção de fatores
biológicos e psicossociais interajam influenciando nas diferenças existentes
entre homens e mulheres79. No entanto, as expectativas de papéis de cada
gênero podem diferir dentro de uma mesma sociedade, em diferentes
gerações, pois é natural que os valores humanos se modifiquem ao longo do
tempo80.
Grande percentual dos estudos de base populacional sugere que a
frequência e intensidade de dor são maiores em mulheres,20,81,82 assim como
o limiar de dor e a tolerância à dor são menores nas mulheres73. Quando se
trata de mulheres idosas, a maior frequência de algumas doenças crônicas,
pior estado funcional, maior sofrimento psíquico e menor frequência de
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prática de atividade física podem explicar o maior risco de dor em mulheres
idosas quando comparado aos homens idosos83.
As diferenças entre homens e mulheres na prevalência e nas
consequências da dor permanecem em estudo, assim como estas
diferenças ao longo do processo de envelhecimento.

3.4 Dor crônica no idoso e ansiedade

A dor crônica é mais frequente em idosos, entretanto, transtornos de
ansiedade são condições menos comuns nos idosos do que em pacientes
jovens, apesar de estes serem descritos como os transtornos psíquicos mais
frequentes na população. É possível que haja maior probabilidade do
desenvolvimento de dor crônica nesses pacientes84. Estudo realizado no
Brasil com pacientes idosos da comunidade, portadores de dor crônica,
constatou uma prevalência de transtornos de ansiedade que variou de
53,6% a 68,3%85.

3.5 Dor crônica no idoso e depressão

A depressão está frequentemente associada à dor crônica86 e ao
aumento da utilização dos serviços de saúde 87. Pinheiro et al. em 2014
encontraram prevalência de depressão em 41,6% dos indivíduos com dor
crônica, e relação significante desse sintoma com a intensidade de dor

88

.
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Diversos motivos podem estar associados à depressão no idoso,
desde o acúmulo de experiências emocionais negativas ao longo da vida,
até perdas pessoais significativas, doenças ou lesões, morte do cônjuge,
dificuldades relacionadas ao trabalho, problemas legais, deterioração da
situação financeira e desemprego89. Tais acontecimentos podem levar ao
humor deprimido, mas há que se diferenciar o que pode ser apenas uma
reação normal às adversidades da vida de situações que se enquadrem no
diagnóstico de depressão90.
Fatores psicológicos interferem na experiência dolorosa, talvez de
forma até mais acentuada que alguns fatores sociais, demográficos e
físicos91. Estudo realizado com 20.000 adultos, em cinco países europeus,
demonstrou que 28% das pessoas que apresentavam algum sintoma
depressivo referiram dor crônica; 43% dos indivíduos com depressão mais
grave também relataram dor crônica92. A depressão está associada a mais
queixas de dor e maior intensidade e duração da dor93. Tanto ansiedade
quanto depressão estão associados a menor nível educacional, rendimentos
financeiros mais baixos e maior consumo de analgésicos94.
A dor, em geral, pode causar depressão e os sintomas de dor crônica
podem ser agravados por sua presença95. Fatores como percepção de
controle da dor, sentimento de incapacidade em lidar com a dor,
incapacidade funcional, comprometimento cognitivo e tabagismo são
preditores

da

depressão

em

idosos96.

A

falta

de

estratégias

de

enfrentamento está associada à depressão, piora da qualidade de vida,
incapacidade funcional e maior intensidade de dor nos idosos91.
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3.6 Dor crônica no idoso e qualidade de vida

A OMS (2014) define qualidade de vida (QV) como sendo a
percepção do indivíduo sobre sua posição na vida, no contexto da cultura e
dos valores em que vive e em relação aos seus objetivos, expectativas,
padrões e preocupações97. A qualidade de vida é diretamente afetada pela
saúde física da pessoa, seu estado psicológico, crenças pessoais, relações
sociais e seu relacionamento com características importantes de seu
ambiente97.
Embora a dor seja considerada um problema de saúde pública, pouco é
realizado em relação à prevenção e ao impacto que produz na qualidade de
vida do idoso98. Resultados de um estudo com 126 idosos mostraram que
quanto maior o número de doenças crônicas, menor o índice de QV e quanto
maior intensidade da dor, menores os índices de QV. O principal resultado deste
estudo foi que a QV varia de acordo com a presença ou ausência da dor98.

3.7 Dor crônica no idoso e capacidade funcional

A capacidade funcional indica o máximo de funcionalidade possível
que uma pessoa pode atingir em um determinado momento, interferindo na
autonomia e qualidade de vida99.
A capacidade funcional surge como uma medida indireta de qualidade
de vida ideal para o idoso, pois mensura a sua capacidade de viver de forma
independente e autônoma. A manutenção da capacidade funcional na idade
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avançada permite ao idoso realizar atividades físicas e mentais básicas e
necessárias para viver de modo independente, como por exemplo tomar
banho, vestir-se, realizar a higiene pessoal, transferir-se e movimentar-se,
levantar-se, comer, manter continência, preparar refeições e ter o controle
de seus gastos financeiros99.
A avaliação da capacidade funcional fornece informações sobre o
perfil do idoso, suas limitações e perda de autonomia100. Pode ser avaliada
com enfoque em dois domínios: as atividades básicas da vida diária,
alimentar-se, banhar-se e vestir-se, e as atividades instrumentais da vida
diária, que englobam tarefas mais complexas como, por exemplo, realizar
compras, atender ao telefone e utilizar meios de transporte101.
A preocupação com o diagnóstico da incapacidade funcional em
estudos epidemiológicos é recente, especialmente quanto às atividades
básicas e instrumentais102. A capacidade funcional é um indicador de estado
de saúde bem importante, cujos dados são fundamentais para a criação,
execução e atualização de programas específicos de atenção ao idoso 102.
A alta prevalência de dor na população idosa está normalmente
associada a condições crônicas, como, artrite reumatoide, osteoartrite,
mialgias, que são as doenças que mais frequentemente causam dor crônica
no sistema musculoesquelético, gerando incapacidades103. Os resultados de
um estudo realizado com 246 idosos que sentiam dor lombar, mostraram
que 67,5% dos idosos tinham capacidade funcional inadequada 100.
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3.8 Limiar de dor por pressão (LDP)

Como definição geral, a dor é uma sensação subjetiva, de difícil
mensuração, entretanto, há métodos que podem ser aplicados para aferi-la.
Entre estes, existem a escala verbal numérica (EVN) e a escala analógica
visual (EAV), que são métodos que procuram quantificar a intensidade da
dor.
Outra medida de quantificação é o limiar de dor, em função de
determinado estímulo aplicado, que também tem componente subjetivo, já
que depende do sujeito que sente o estímulo doloroso. Conforme definição
da IASP, limiar de dor é a ―intensidade mínima de determinado estímulo que
é percebido como doloroso‖104. Existem vários estudos que avaliam o limiar
de dor em humanos, usando diferentes tipos de estímulos mecânicos
(pressão)105,106 ou físicos (tanto calor107 quanto frio108).
Um método amplamente utilizado e simples para se avaliar o limiar de
dor em humanos é o uso de dinamômetro de pressão. A percepção da dor
por pressão é avaliada após estímulo de uma ponta romba colocada sobre
um músculo ou articulação até que a sensação de dor seja experimentada. A
percepção da dor à pressão tem sido amplamente utilizada para avaliar a
sensibilidade à dor em pacientes adultos com dor. O teste é interrompido
quando a pessoa refere dor ou incômodo. Com o valor de pressão que
induziu a dor é então considerado o limiar sensitivo da pessoa109.
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3.8.1 Limiar de dor por pressão relacionado à idade e gênero

O envelhecimento reduz a sensibilidade à dor, portanto, com o
avançar da idade o que se percebe é um aumento nos valores de limiar de
dor. Se observa que esses aumentos são ascendentes quanto maior a
diferença de idade entre os grupos de idosos33.
Os resultados de uma meta-análise confirmaram que os limiares de
dor aumentam com o passar da idade, sendo a redução da sensibilidade à
dor desencadeada por estímulo físico mais afetada, principalmente, quando
o calor é aplicado34. Alguns autores sugerem que as diferenças no limiar de
dor e a idade podem depender da duração do estímulo e de um maior tempo
de resposta da pessoa idosa110.
As diferenças de resposta aos estímulos dolorosos que encontramos
entre os gêneros têm sido estudadas tanto em condições clínicas como em
experimentais111. Pesquisas apontam que as mulheres apresentam maior
sensibilidade à dor se comparadas aos homens, especialmente nas
avaliações de dor por pressão111,112. Porém, até 1990, as mulheres eram
excluídas de muitos estudos clínicos, devido as diferenças biológicas e as
variações hormonais que ocorrem. A partir dessa época, cresceu o interesse
de organizações governamentais e da comunidade científica em pesquisar
as diferenças de dor entre sexo/gênero111.
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3.9 Avaliação da dor crônica no idoso

Uma das questões fundamentais para o manejo da dor em idosos, é a
sua avaliação. Isto pode ser um desafio devido às deficiências sensoriais,
motoras, cognitivas e de comunicação113, que podem afetar a capacidade do
idoso em relatar a sua dor, exigindo que a família ou os cuidadores auxiliem
na obtenção das informações necessárias. Todos os esforços devem ser
envidados para garantir a avaliação adequada da dor nos idosos114.
A avaliação do comprometimento sensorial e cognitivo faz parte da
avaliação da dor no paciente idoso, pois algumas alterações decorrentes da
idade, como por exemplo a perda auditiva, podem dificultar a interpretação
das escalas de avaliação de dor padronizadas na clínica115, bem como
podem ser necessárias explicações repetidas sobre a ferramenta utilizada
para o idoso.
Só se consegue avaliar a dor em idosos de modo bem-sucedido se
tivermos boa comunicação. Os idosos podem ter menos possibilidades de
identificar antecedentes específicos, sintomas concomitantes ou até mesmo
a dor e sua intensidade. Faz-se necessária ampla abordagem dos aspectos
biológicos, psíquicos, consequências sociais (isolamento), religiosidade ou
espiritualidade e uma avaliação cuidadosa do significado da dor na visão do
idoso116. Os aspectos relacionados à funcionalidade e qualidade de vida
devem ser considerados como sendo mais importantes do que os aspectos
específicos da intensidade de dor nessa população11.
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4 Métodos
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4.1 Tipo do Estudo

Trata-se de um estudo transversal observacional realizado com
amostra de conveniência.

4.2 Aspectos Éticos

O estudo foi aprovado pela Comissão de Ética em Projetos de
Pesquisa (CAPPesq) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da
Universidade de São Paulo (HC-FMUSP), sob o parecer número 1.751.968
(Anexo A) e somente então foi iniciada a coleta de dados.
No momento do convite à participação foi apresentado o Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice B) para cada participante ler e
assinar. No caso de o paciente ser analfabeto, solicitamos ao responsável
para ler e assinar.

4.3 Local

A pesquisa foi desenvolvida em dois centros de coleta:


Ambulatório da Geriatria do Instituto Central (IC) do Hospital das
Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo
(HCFMUSP).



Centro de Saúde Escola Geraldo de Paula Souza da Faculdade
de Saúde Pública da Universidade de São Paulo.
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4.4 Coleta de dados

A coleta de dados foi realizada através de entrevistas. Foi
considerado idoso todo indivíduo com sessenta anos ou mais, conforme
preconizado pela OMS para países em desenvolvimento1.
Neste estudo, a dor crônica foi considerada como aquela com
duração igual ou superior a seis meses, de caráter contínuo ou recorrente.

4.5 Variáveis do Estudo

4.5.1 Variável Dependente


Limiar de dor para estímulo mecânico: aferido por algômetro de

pressão.
4.5.2. Variáveis Independentes:


Gênero: Masculino e Feminino



Idade: 60 anos ou mais



Extrato

socioeconômico:

de

acordo

com

a

classificação

econômica Brasil 2015. ABEP - Associação Brasileira de Empresa de
pesquisa - 2015117.



Dor crônica
Neste estudo utilizou-se a definição de dor crônica persistente há
pelo menos 6 meses (contínua ou intermitente)118, e o instrumento
utilizado para a coleta de dados foi a medida de dor em pacientes
geriátricos (Geriatric Pain Measure-GPM)119,120.
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Ansiedade
Como instrumento para aferição de ansiedade foi utilizado o
Inventário de Ansiedade de Beck (BAI - Beck Anxiety Inventory),
desenvolvido por Beck et al. em 1988121,122.



Depressão
O instrumento escolhido para rastreio dos sintomas depressivos na
população idosa foi a Escala de Depressão Geriátrica (GDS Geriatric Depression Scale), versão de 15 itens123,124



Qualidade de Vida
Para avaliar a qualidade de vida dos idosos foi utilizado o
questionário de Qualidade de Vida da Organização Mundial de
Saúde no Idoso - World Health Organization Quality of life – OLD
(WHOQOL-OLD)125,126.



Capacidade Funcional
Para avaliar a capacidade funcional foi utilizado:
- Atividades da Vida Diária (AVD) elaborada por Katz et al. em
1963127,128.
- Atividades Instrumentais da Vida Diária (AIVD) desenvolvida por
Lawton e Brody no ano de 1969129,130.
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4.6 Cálculo da Amostra

Amostra constituída de 230 pacientes, assumindo um desvio
padrão de 2,0 pontos na escala de limiar de dor131, com alocação esperada
de um homem para cada duas mulheres, com 90% de poder para detectar
uma diferença média de 1 ponto na escala de limiar de dor ao nível de
significância de 5%.

4.7 Período de Coleta de Dados

O período de coleta de dados se estendeu pelo período necessário
para se alcançar o número de sujeitos calculados para o estudo.

4.8 Critérios de Inclusão



Ser paciente do Ambulatório da Geriatria no Instituto Central (IC)
do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da
Universidade de São Paulo (HCFMUSP) ou do Centro de Saúde
Escola Geraldo Horácio de Paula Souza da Faculdade de Saúde
Pública da Universidade de São Paulo.



Ter dor ou não, independente do tratamento instituído.



Ter idade de 60 anos ou mais.
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4.9

Critérios de Exclusão



Dificuldade cognitiva para entender e responder às questões da
pesquisa.



Dificuldade para utilização do instrumento de rastreio de alteração
cognitiva, o Mini Exame Estado Mental (MEEM)132,133.



Presença de dor oncológica.

4.10 Dinâmica do estudo

A coleta de dados foi realizada pela enfermeira responsável por esta
pesquisa e quatro estudantes de graduação em medicina ou enfermagem,
por meio de entrevistas.
Os pacientes que atenderam aos critérios de inclusão foram
convidados a participar da pesquisa que foi realizada após a consulta
médica para a qual estavam agendados nas unidades, sendo incluídos
mediante assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.
Inicialmente, foi realizado estudo piloto com 16 pacientes, onde o
pesquisador cronometrou o tempo de atendimento. O tempo médio para a
entrevista foi de 40 a 60 minutos para cada paciente.
Todos os pacientes responderam aos instrumentos: Questionário de
Avaliação das Características Sociodemográficas e Clínicas, avaliação do
limiar de dor por estímulo mecânico (algômetro), Questionário de
Classificação Econômica Brasil 2015, Inventário de Ansiedade de Beck,
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Escala de Depressão Geriátrica, World Health Organization Quality of life,
Formulário de avaliação das atividades de vida diária e Atividades
instrumentais da vida diária.
Para os pacientes que relataram dor crônica há 6 meses ou mais, um
questionário adicional foi aplicado, o Geriatric Pain Measure, conforme
descrito no fluxograma da dinâmica do estudo (Figura 1).
Durante a entrevista e nos intervalos de resposta aos questionários, o
limiar de dor com algômetro de pressão foi mensurado em todos os
participantes da pesquisa.
O algômetro foi utilizado para exercer pressão sobre a porção média
do músculo Trapézio, e o paciente foi orientado pelo pesquisador a notificar
quando a intensidade aplicada fosse suficiente para causar dor ou
desconforto. Esse procedimento foi repetido pelo pesquisador por três
vezes, a um intervalo de tempo mínimo de cinco minutos entre as medidas.
A média dos valores registrados pelo algômetro foi utilizada para
comparação entre os grupos.
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Avaliados para Elegibilidade
(n=236)



Exclusão ( n= 6)
Não atenderam aos critérios de
inclusão - MEEM abaixo do ponto
de corte (n=2)
Desistência (n=4)

Incluídos
(n=230)

Questionário de Avaliação das Características
Sociodemográficas e Clínicas

Avaliação do limiar de dor por estímulo mecânico (algômetro)


Repetido a cada 5 minutos durante a entrevista

Questionário de Classificação Econômica Brasil 2015

Inventário de Ansiedade de Beck - BAI

Escala de Depressão Geriátrica – GDS

World Health Organization Quality of LIfe-OLD (WHOQOL-OLD)

Formulário de Avaliação das Atividades de Vida Diária (AVD)

Atividades Instrumentais da Vida Diária (AIVDs)

Sim

Questionário ―Geriatric Pain
Measure (GPM)

Dor Crônica há 6 meses ou mais?

Término da
entrevista

Figura 1 - Fluxograma da dinâmica do estudo

Não

Término da
entrevista
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4.11 Instrumentos

Os instrumentos utilizados para coleta de dados neste estudo
incluíram:


Mini Exame de Estado Mental



Questionário

de

Avaliação

das

Características

Sociodemográficas e Clínicas


Avaliação do limiar de dor por estímulo mecânico



Questionário de Classificação Econômica Brasil 2015



Inventário de Ansiedade de Beck



Escala de Depressão Geriátrica



World Health Organization Quality of life-old



Formulário de avaliação das atividades de vida diária



Atividades instrumentais da vida diária



―Geriatric Pain Measure‖



Questionário Tempo de dor, localização e diagnóstico

Mini Exame de Estado Mental (Anexo B)

O Mini Exame do Estado Mental (MEEM) é uma ferramenta que avalia
o estado mental, mais especificamente os sintomas de declínio cognitivo134,
amplamente

utilizado

como

instrumento

epidemiológicos populacionais133.

de

pesquisa

em

estudos
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O MEEM deve ser utilizado, porém, apenas como instrumento de
rastreio (não substitui avaliação mais detalhada), pois não serve para
formalizar um diagnóstico de transtorno cognitivo, mas pode indicar que
funções cognitivas merecem ser melhor investigadas clinicamente135.
Devido ao grande número de indivíduos com baixo nível educacional,
é muito importante ajustar o ponto de corte do MEEM de acordo com a
escolaridade, para reduzir o risco de resultados falso-positivos para declínio
cognitivo133,136.
Neste estudo utilizou-se o MEEM como instrumento clínico de rastreio
de alteração cognitiva (critério de exclusão) do participante do estudo. O
MEEM é o instrumento padronizado nos respectivos centros de coleta.
Seguimos os pontos de corte sugeridos por Brucki et al., no ano de
2003133, de acordo com o nível de escolaridade/anos de estudo, conforme
descrito: analfabeto (20), 1 a 4 (25), 5 a 8 (26), 9 a 11 (28), superior a 11 (29).

Avaliação das Características sociodemográficas, clínicas e avaliação
do limiar de dor por estímulo mecânico (Apêndice B)

O questionário de avaliação das características demográficas foi
utilizado neste estudo com o objetivo de se obter informações sobre os
aspectos socioeconômicos, demográficos e clínicos dos pacientes incluídos
na pesquisa.
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A parte clínica dos pacientes foi preenchida mediante consulta do
prontuário e complementada durante a entrevista do pesquisador com os
pacientes ou familiares.
Na avaliação do limiar de dor por pressão foi utilizado o algômetro de
pressão (Baseline - Push Pull Force Gauge – Modelo 12-0304 – Figura 2),
que mede a força exercida em Kg/cm 2, que pode atingir de 1 até 10 kg/cm2. O
dispositivo era apoiado sobre o trapézio, à direita ou esquerda, e pressionado
contra a superfície até que o paciente referisse dor ou desconforto. A
aplicação da força gera a movimentação do marcador de pressão no
aparelho, o qual se movimenta até que a pressão deixe de ser exercida.
Nesse momento o dispositivo trava o ponteiro e o valor mostrado no
algômetro foi considerado o limiar de dor do paciente.

Figura 2 – Algômetro kg/cm2 (Baseline - Push Pull Force Gauge – Modelo 12-0304)
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Questionário de Classificação Econômica Brasil 2015 (Anexo C)

Neste estudo utilizou-se o novo critério de estratificação
socioeconômica da sociedade brasileira117, demonstrado a seguir.

Critérios de Classificação Econômica no Brasil - Sistema de pontos
Variáveis

Quantidade
0
1
2
3
+4
1 Banheiros
0
3
7
10
14
2 Empregados domésticos
0
3
7
10
13
3 Automóveis
0
3
5
8
11
4 Microcomputador
0
3
6
8
11
5 Lava-louça
0
3
6
6
6
6 Geladeira
0
2
3
5
5
7 Freezer
0
2
4
6
6
8 Lava-roupa
0
2
4
6
6
9 DVD
0
1
3
4
6
10 Micro-ondas
0
2
4
4
4
11 Motocicleta
0
1
3
3
3
12 Secadora de roupa
0
2
2
2
2
Grau de instrução do chefe de família
Escolaridade da pessoa de referência
Analfabeto / Fundamental I incompleto
0
Fundamental I completo / Fundamental II incompleto
1
Fundamental II completo / Médio incompleto
2
Médio completo / Superior incompleto
4
Superior complete
7
Serviços públicos
Não
Sim
Água encanada
0
4
Rua pavimentada
0
2
Classe
Ponto
A
45 - 100
B1
38 - 44
B2
29 - 37
C1
23 - 28
C2
17 - 22
DeE
0 - 16
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Inventário de Ansiedade de Beck - BAI (Anexo D)

O BAI é um instrumento criado por Beck et al. em 1988, com o objetivo
de avaliar os sintomas de ansiedade121,122. O inventário é constituído por 21
questões que avaliam os sintomas de ansiedade e foi validado no Brasil122.
A pessoa identifica o quanto cada sintoma incomodou durante a última
semana, incluindo o dia atual. Cada item possui quatro níveis de ansiedade
(0= nenhuma, 1= leve, 2= moderada e 3= intensa) que refletem a gravidade
em ordem crescente122.
O escore total do BAI consiste na soma dos escores dos itens,
classificados em níveis de intensidade: mínimo= 0 a 10, leve= 11 a 19,
moderado= 20 a 30 e intenso= 31 a 63121,122.

Escala de Depressão Geriátrica – GDS (Anexo E)

Utilizou-se o instrumento Escala de Depressão Geriátrica (Geriatric
Depression Scale - GDS)124, já validado no Brasil124,137. Existem diversas
formas da escala, com versões reduzidas contendo 1, 4, 10, 15 e 20
questões (em contraste com as 30 questões da versão original) 137. Na
prática clínica essas versões reduzidas são mais atraentes, já que o tempo
gasto com sua aplicação pode ser substancialmente reduzido.
Neste estudo utilizou-se a versão com 15 questões. É considerado
normal o indivíduo com pontuação entre 0 e 5, com depressão leve entre 6 e
10 e com depressão grave entre 11 e 15137.
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Qualidade de Vida da Organização Mundial de Saúde - (World Health
Organization Quality of life - OLD (WHOQOL-OLD) (Anexo F)

Validado no Brasil, o WHOQOL-OLD126 é composto por 24 questões
em seis domínios e incorpora questões relacionadas ao envelhecimento. As
seis facetas são: ―Funcionamento do Sensório‖ (FS), ―Autonomia‖ (AUT),
―Atividades Passadas, Presentes e Futuras‖ (PPF), ―Participação Social‖
(PSO), ―Morte e Morrer‖ (MEM) e ―Intimidade‖ (INT). Cada uma das facetas
possui quatro itens; portanto, para todas as facetas o escore dos valores
possíveis pode oscilar de 4 a 20, desde que todos os seus itens tenham sido
preenchidos138,139.
A soma dos itens que pertencem a uma faceta produz o seu escore
bruto. E a transformação do escore bruto para um escore transformado da
escala entre 0 e 100 possibilita expressar o escore da escala em porcentagem
entre o valor mais baixo possível (0) e o mais alto possível (100)139.
Basicamente, escores altos representam alta qualidade de vida;
escores baixos representam baixa qualidade de vida.

Formulário de avaliação das atividades vida diária (AVD) (Anexo G)

A Política Nacional da Saúde do Idoso preconiza a avaliação funcional
como sendo importante não só para determinar o comprometimento
funcional da pessoa idosa, mas também para determinar a necessidade de
auxílio135.
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Neste estudo, utilizamos para avaliar as AVD a escala elaborada por
Sidney Katz, que foi a primeira escala desenvolvida, sendo a mais citada e
utilizada. A escala avalia a independência no desempenho de seis funções,
classificando os idosos como independentes ou dependentes140,135.

Atividades Instrumentais da Vida Diária (AIVD) (Anexo H)

As Atividades Instrumentais da Vida Diária (AIVD) são consideradas
mais complexas e a independência verificada para o seu desempenho está
diretamente

relacionada

com

a

capacidade

de

vida

comunitária

independente141.
As AIVD são as habilidades dos idosos para realizar atividades como
preparar refeições, fazer tarefas domésticas, lavar roupas, manusear
dinheiro, usar o telefone, tomar medicações, fazer compras e utilizar os
meios de transporte141.
Nesta pesquisa utilizamos a escala concebida por Lawton e Brody em
1969 para medir a capacidade do idoso em desenvolver as AIVD129.
Para cada questão, a primeira resposta significa independência, a
segunda dependência parcial (capacidade com ajuda) e a terceira
dependência. As questões 4 a 7 podem ter variações conforme o sexo e
podem ser adaptadas para atividades como subir escadas ou cuidar do
jardim. A pontuação máxima é 27 pontos129,135.
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Questionários “Geriatric Pain Measure”- GPM (Anexo I) e Tempo de
dor, localização e diagnóstico (Apêndice C)

Neste estudo utilizou-se o questionário GPM (Anexo I), que é uma
ferramenta multidimensional desenvolvida para ser utilizada na população
geriátrica119.
Validado no Brasil120, o GPM é um instrumento simples, fácil de ser
aplicado, com boas propriedades psicométricas, que pode ser utilizado na
prática clínica e em pesquisa, sendo útil para estudar prevalência,
intensidade e impacto da dor crônica na vida do idoso142.
O GPM é um instrumento de fácil compreensão, que pode ser
utilizado na população idosa ambulatorial ou residente em instituição de
longa permanência143.
O instrumento é composto por 24 itens que envolvem as dimensões
sensitivo-discriminativa, motivacional-afetiva e cognitivo-avaliativa da dor.
Destes, 22 itens têm opção de resposta ―sim‖ ou ―não‖ e dois itens
compreendem a avaliação de intensidade de dor em uma escala de 0 a
10119.
O escore da GPM é obtido pela soma das respostas "sim‖ e os itens
com as respostas numéricas (0-10). O total pode variar de 0 a 42, onde 0
significa nenhuma dor e 42 a pior dor119.
As

perguntas

abordam

itens

como:

descomprometimento,

intensidade, dor à deambulação, dor às atividades vigorosas, dor em outras
atividades.
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O resultado final pode ser ajustado para um escore total de 0 a 100,
multiplicando-se a somatória das pontuações finais por 2,38. O escore
ajustado permite a classificação da dor em leve (0-30), moderada (30-69) e
intensa (maior ou igual a 70)120.
O questionário Tempo de dor, localização e diagnóstico (Apêndice C)
busca localizar, através da representação de uma figura do corpo humano,
dividido por quadrantes dos lados direito e esquerdo, frente e costas, as
áreas onde os indivíduos sentem dor, com a indicação de onde ela se revela
mais intensa.
O instrumento também busca respostas acerca da duração da dor, se
é sentida há meses ou anos, e se existe diagnóstico.

4.12 Análise Estatística

O banco de dados foi composto por 230 idosos de 60 a 96 anos. As
variáveis foram descritas por meio de estatísticas de posição (média,
mediana) e escala (desvio padrão, intervalos interquartis). Variáveis
categóricas foram apresentadas por frequências absolutas e relativas 144.
O resumo das variáveis foi realizado e segmentado por gênero e pela
presença de dor crônica. As variáveis categóricas foram comparadas
utilizando testes exatos de Fisher, e para as variáveis contínuas, o teste tstudent, quando a suposição de normalidade estava atendida, caso contrário
as variáveis foram comparadas segundo testes não paramétricos de MannWhitney144,145.
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A avaliação do desfecho primário - limiar de dor - foi realizada por
modelo de regressão linear considerando interação entre gênero e dor
crônica144,146. Análises de sensibilidade ajustada por idade, e avaliações de
interações de idade com gênero e dor também foram realizadas.
Considerações sobre a correlação entre os questionários aplicados
foram realizadas por gráficos de dispersão e coeficientes de correlação de
Pearson144.
As análises foram realizadas com o auxílio do software R 4.0.2 (R
Core Team, 2020). Foi considerado o nível de significância de 5% para os
testes de hipótese.
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5 Resultados
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5.1 Caracterização da amostra estudada

A amostra foi constituída por 230 indivíduos idosos, sendo 67,8%
(n=156) mulheres e 32,2% (n=74) homens. A prevalência de dor crônica foi de
47,8% (n=110), sendo 56,4% (n=88) mulheres e 29,7% (n=22) homens. As
mulheres apresentaram dor crônica em frequência quase duas vezes maior
que os homens (29,7% vs 56,4%, p < 0,001) (Tabela 1).

Tabela 1 - Distribuição da amostra de acordo com o gênero e prevalência de
dor crônica
Dor Crônica

Masculino
(n=74)

Feminino
(n=156)

Total
(n=230)

P1

Sim

22* (29,7%)

88* (56,4%)

110 (47,8%)

<0,001

Não

52* (70,3%)

68* (43,6%)

120 (52,2%)

(1) Teste exato de Fisher
*nível de significância: p <0,05

A média de idade dos participantes do estudo foi de 75,8 anos, sendo
de 76,2 anos (mulheres) e de 74,9 anos (homens), sendo a idade mínima de
60 e máxima de 96 anos. A faixa etária mais prevalente foi de 60 a 74 anos,
com 45,7% (n=105) dos idosos, seguida dos idosos com idade entre 75 e 84
anos, com 37,8% (n=87) (Tabela 2).
Dos entrevistados, 58,3% (n=134) foram oriundos do Centro de
Saúde Escola Geraldo de Paula Souza, da Faculdade de Saúde Pública da
Universidade de São Paulo e 41,7% (n=96) do Ambulatório da Geriatria do
Instituto Central Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da
Universidade de São Paulo. Em relação à cor ou raça, 72,2% (n=166) se
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declararam como de cor branca, seguidos de 10% (n=23) de cor negra
(Tabela 2). Quanto ao estado civil, 40,4% (n=93) dos entrevistados eram
casados; 31,7% (n=73) viúvos e 16,5% (n=38) solteiros (Tabela 2).

Tabela 2 – Distribuição da amostra de acordo com o gênero, idade, prevalência
de dor crônica, faixa etária, local da coleta de dados, cor e estado
civil
Masculino
(n=74)

Feminino
(n=156)

Total
(n=230)

p

Idade; média ± dp

74,9 ± 8,4

76,2 ± 8,0

75,8 ± 8,2

0,234²

Faixa etárea
De 60 a 74 anos
De 75 a 84 anos
85 anos ou mais

37 (50%)
26 (35,1%)
11 (14,9%)

68 (43,6%)
61 (39,1%)
27 (17,3%)

105 (45,7%)
87 (37,8%)
38 (16,5%)

0,665

Centro de Saúde Escola
Ambulatório da Geriatria

44 (59,5%)
30 (40,5%)

90 (57,7%)
66 (42,3%)

134 (58,3%)
96 (41,7%)

0,886

Cor
Branca
Negra
Parda
Amarela
Indígena

61* (82,4%)
5* (6,8%)
1* (1,4%)
7 (9,5%)
0 (0%)

105* (67,3%) 166 (72,2%)
18* (11,5%)
23 (10%)
19* (12,2%)
20 (8,7%)
12 (7,7%)
19 (8,3%)
2 (1,3%)
2 (0,9%)

0,017

43 *(58,1%)
14* (18,9%)
10 (13,5%)
7 (9,5%)
0* (0%)
0 (0%)

50* (32,1%)
59* (37,8%)
28 (17,9%)
10 (6,4%)
8* (5,1%)
1 (0,6%)

0,001

Variáveis

2

Local da coleta de dados

Estado_civil
Casado
Viúvo
Solteiro
Divorciado
Separado
União consensual
(1) Teste exato de Fisher
(2) Teste t-student
* nível de significância: p<0,05

93 (40,4%)
73 (31,7%)
38 (16,5%)
17 (7,4%)
8 (3,5%)
1 (0,4%)

1

1

1
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O grau de escolaridade mais prevalente foi o que contempla indivíduos
acima de 11 anos de estudo, com 34,3% (n=79), seguido dos que estudaram
entre 9 e 11 anos, 24,8% (n=57) e os que estudaram entre 1 e 4 anos, com
22,6% (n=52) (Tabela 3).
A situação profissional mais comum foi a de aposentados, com cerca
de 80,4% (n=185) dos participantes, sendo de 83,8% (n=62) masculino e
78,8% (n=123) feminino (Tabela 3).
Segundo os critérios de classificação econômica do Brasil, 30,9%
(n=71) dos participantes do estudo foram classificados como classe B2,
seguidos por 24,3% (n=56) classe C1 e 20,4% (n=47) classe C2 (Tabela 3).
Tabela 3 – Distribuição da amostra de acordo com o gênero, escolaridade,
situação profissional e classificação econômica
Masculino
(n=74)

Feminino
(n=156)

Total
(n=230)

P1

Escolaridade
Superior a 11 anos
9 a 11 anos
1 a 4 anos
5 a 8 anos
Analfabeto

39* (52,7%)
18 (24,3%)
12* (16,2%)
5* (6,8%)
0 (0%)

40* (25,6%)
39 (25%)
40* (25,6%)
31* (19,9%)
6 (3,8%)

79 (34,3%)
57(24,8%)
52 (22,6%)
36 (15,7%)
6 (2,6%)

<0,001

Situação profissional atual
Aposentado
Dona de casa
Empregado
Autônomo
Desempregado
Licença saúde

62 (83,8%)
0* (0%)
11* (14,9%)
0 (0%)
1 (1,4%)
0 (0%)

123 (78,8%)
19* (12,2%)
6* (3,8%)
6 (3,8%)
1 (0,6%)
1 (0,6%)

185 (80,4%)
19 (8,3%)
17 (7,4%)
6 (2,6%)
2 (0,9%)
1 (0,4%)

<0,001

26 (35,1%)
18 (24,3%)
9 (12,2%)
9 (12,2%)
8 (10,8%)
4 (5,4%)

45 (28,8%)
38 (24,4%)
38 (24,4%)
16 (10,3%)
10 (6,4%)
9 (5,8%)

71 (30,9%)
56 (24,3%)
47 (20,4%)
25 (10,9%)
18 (7,8%)
13 (5,7%)

0,304

Variáveis

Classificação econômica
B2
C1
C2
B1
A
D-E
(1) Teste exato de Fisher
*nível de significância: p<0,05
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As doenças mais prevalentes entre os entrevistados foram:
hipertensão arterial sistêmica com 49,1% (n=113); diabetes mellitus, 22,6%
(n=52) e artrose, 13,5% (n=31) (Tabela 4).

Tabela 4 – Distribuição da amostra de acordo com o gênero e doenças
associadas
Variáveis

Masculino Feminino
(n=74)
(n=156)

Total
(n=230)

P1

Doenças Associadas
Hipertensão arterial

35 (47,3%)

78 (50%)

113 (49,1%)

0,778

Diabetes mellitus

17 (23%)

35 (22,4%)

52 (22,6%)

1

Artrose

5 (6,8%)

26 (16,7%)

31 (13,5%)

0,041

Depressão

4 (5,4%)

8 (5,1%)

12 (5,2%)

1

Doenças vasculares

3 (4,1%)

8 (5,1%)

11 (4,8%)

1

Doença arterial periférica

7 (9,5%)

2 (1,3%)

9 (3,9%)

0,006

Acidente vascular cerebral

2 (2,7%)

4 (2,6%)

6 (2,6%)

1

Asma

2 (2,7%)

2 (1,3%)

4 (1,7%)

0,596

0 (0%)

4 (2,6%)

4 (1,7%)

0,308

Obesidade

1 (1,4%)

3 (1,9%)

4 (1,7%)

1

Úlcera péptica

1 (1,4%)

2 (1,3%)

3 (1,3%)

1

Doença pulmonar obstrutiva crônica

1 (1,4%)

1 (0,6%)

2 (0,9%)

0,541

Anemia

0 (0%)

1 (0,6%)

1 (0,4%)

1

AIDS

0 (0%)

1 (0,6%)

1 (0,4%)

1

1 (1,4%)

8 (5,1%)

9 (3,9%)

0,278

Doença de Parkinson

Outra doença
(1) Teste exato de Fisher

Nos pacientes com dor crônica, 30,9% tinham de um a cinco anos de
dor; 29,1% até um ano e 23,6% apresentavam dor há 10 anos ou mais
(Gráfico 2).

RESULTADOS - 48

Gráfico 2 - Distribuição da amostra de acordo com o tempo de dor crônica

Os locais mais prevalentes da dor foram: membros inferiores 58,2%
(n=64); região lombar 40,9% (n=45) e ombros 38,2% (n=42). (Tabela 5)
Tabela 5 - Locais de dor nos idosos portadores de dor crônica
Região da dor

Total (n=110)

Membros inferiores

64 (58,2%)

Região lombar

45 (40,9%)

Ombros

42 (38,2%)

Quadril

32 (29,1%)

Membros superiores

31 (28,2%)

Região dorsal

27 (24,5%)

Pés

23 (20,9%)

Região cervical

20 (18,2%)

Face

12 (10,9)

Abdominal

8 (7,3%)

Torácica

7 (6,4%)

Cefálica

5 (4,5%)

Dores generalizadas

3 (2,7%)

* A soma total ultrapassa 100% por haver idosos com dores em múltiplos locais
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5.2 Limiar de dor por pressão (LDP), gêneros e dor crônica

Os limiares de dor por pressão encontrados nas mulheres (4,49 ±
1,78 kg) foram mais baixos do que os dos homens (6,41 ± 1,92 kg) (p <
0,001). (Gráfico 3 e Tabela 6)
Gráfico 3 – Média do Limiar de Dor por Pressão (LDP) e gênero

Tabela 6 - Distribuição da amostra segundo a média do limiar de dor por
pressão e os gêneros
Gênero
LDP (kg)

média ± dp
(1) Teste t-student

Masculino
(n=74)

Feminino
(n=156)

Total
(n=230)

p¹

6,41 ± 1,92

4,49 ± 1,78

5,1 ± 2,03

<0,001
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A Tabela 7 e o Gráfico 4 apresentam o LDP de acordo com os
gêneros e a presença de dor crônica. Observou-se que a interação entre as
variáveis parece não existir e que o efeito de gênero é maior do que o efeito
da dor crônica.
Os valores do limiar de dor encontrados em indivíduos portadores de
dor crônica (4,58 ± 1,93kg) foi menor do que nos idosos sem dor crônica
(5,58 ± 2,01kg) (p < 0,001) (Tabela 7).

Tabela 7 - Distribuição da amostra segundo a média o limiar de dor por
pressão e presença ou ausência de dor crônica
Dor Crônica

LDP (kg)

Média ± dp

Não
(n=120)
5,58 ± 2,01

Sim
(n=110)
4,58 ± 1,93

Total
(n=230)
5,1 ± 2,03

p1
<0,001

(1) Teste t-student

Gráfico 4 – Média do limiar de dor por pressão (LDP) entre os gêneros e dor
crônica
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Foi avaliada a interação entre gênero feminino e presença de dor
crônica por ser mais prevalente entre mulheres (Tabela 1). Ajustou-se um
modelo de regressão linear para o LDP segundo o gênero e presença de dor
crônica e observou-se que o efeito da interação não foi significativo (p =
0,82), conforme descrito abaixo (Tabela 8).
Tabela 8 – Modelo de regressão linear para limiar de dor segundo interação
de gênero e dor crônica
Fator
Intercepto
Gênero (Feminino)
Dor crônica
Interação Sexo(F): Dor (Sim)

Coeficiente Erro padrão
6,56
-1,72
-0,50
-0,12

0,25
0,33
0,46
0,55

Valor t

P

26,10
-5,14
-1,09
-0,23

<0,01
<0,01
0,28
0,82

R² = 21,6%

Foi gerado um segundo modelo de regressão linear, apenas com os
efeitos independentes do gênero e presença de dor crônica (Tabela 9) e
observou-se que ambos os efeitos aparecem associados ao desfecho:
estimou-se que mulheres tiveram em média 1,76 kg a menos na avaliação do
limiar de dor [IC95% 1,24 – 2,28, p < 0,01] e a presença de dor crônica também
pôde ser considerada um redutor do limiar de dor, reduzindo, em média, 0,59
kg [IC95% 0,11 – 1,07, p = 0,02]. Não ocorreu interação entre gênero e dor
crônica no limiar de dor; o gênero influenciou mais do que a dor crônica.
Tabela 9 – Modelo de regressão linear para limiar de dor segundo gênero e
dor crônica
Fator

Coeficiente Erro padrão

Valor t

p

Intercepto

6,58

0,22

29,58

<0,01

Gênero (Feminino)

-1,76

0,26

-6,69

<0,01

(Dor Crônica)

-0,59

0,25

-2,40

0,02

R² = 21,6%
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Foram gerados outros modelos de regressão linear para avaliar se a
idade modificava o limiar de dor (Tabelas 10 e 11). Os dados obtidos
mostraram que as estimativas para gênero e dor crônica não se modificaram
com a estratificação da idade. Pontualmente, houve uma inclinação para que
o limiar de dor se reduzisse com a idade, mas não significativamente,
mantendo-se a impressão de que apenas o gênero e a presença de dor
crônica influenciaram o limiar de dor.
Tabela 10 – Análise de sensibilidade: modelo de regressão linear para limiar
de dor segundo gênero, dor crônica e idade
Fator

Coeficiente Erro padrão Valor t

p

Intercepto

7,66

1,12

6,81

<0,01

Gênero (Feminino)

-1,74

0,26

-6,58

<0,01

(Dor crônica)

-0,60

0,25

-2,43

0,02

Idade, anos

-0,01

0,01

-0,98

0,33

2

R =21,9%

Tabela 11 – Análise de sensibilidade: modelo de regressão linear para limiar
de dor médio segundo gênero, dor crônica e idade (categorizada)
Fator

Coeficiente Erro padrão Valor t

p

Intercepto

6,77

0,26

26,57

<0,01

Gênero (Feminino)

-1,73

0,26

-6,56

<0,01

(Dor crônica)

-0,61

0,25

-2,48

0,01

Idade [75,85)

-0,39

0,26

-1,50

0,13

Idade [85,100]

-0,32

0,34

-0,94

0,35

2

R =22,4%
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5.3 Dor crônica, sintomas de depressão e gênero

As tabelas que se seguem (Tabelas 12 e 13) apresentam os
resultados segundo depressão, gênero e presença de dor crônica.
Os idosos com dor crônica apresentaram média de sintomas de
depressão total superior em um ponto, quando comparados com os sem dor
crônica (p=0,004). Observou-se relação entre depressão e presença de dor
crônica. Os idosos com dor crônica apresentaram mais sintomas
depressivos, em comparação como os idosos sem dor crônica (Tabela 12).
Tabela 12 – Distribuição da amostra de acordo com a Escala de Depressão
Geriátrica e dor crônica
Dor crônica

Depressão
(GDS)
Média ± dp
Categorizado
Normal
Leve
Severa
(1) Teste exato de Fisher
(2) Teste t-student

Não
2,4 ± 2,4

Sim
3,4 ± 2,7

107 (89,2%)
11 (9,2%)
2 (1,7%)

85 (77,3%)
24 (21,8)
1 (0,9)

Total
2,9 ± 2,6

p
0,004²
1

192 (83,5%) 0,12
35 (15,2%)
3 (1,3)

Não foi observada relação significativa entre sintomas de depressão e
gênero (p=0,066) (Tabela 13).
Tabela 13 – Distribuição da amostra de acordo com a Escala de Depressão
Geriátrica e gênero
Depressão
(GDS)
Média ± dp
Categorizado
Normal
Leve
Severa
(1) Teste exato de Fisher
(2) Teste t-student

Gênero
Masculino
(n=74)
2,4 ± 2,2
64 (86,5%)
10 (13,5%)
0 (0%)

Feminino
(n=156)
3,1 ± 2,8

Total
(n=230)
2,9 ± 2,6

p
0,066²
1

128 (82,1%) 192 (83,5%) 0,605
25 (16%)
35 (15,2%)
3 (1,9%)
3 (1,3%)
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5.4 Dor crônica, sintomas de ansiedade e gênero

As Tabelas 14 e 15 comparam o grau de ansiedade, gênero e
presença de dor crônica.
A relação entre a presença de sintomas de ansiedade e dor crônica foi
significativa (p<0,001), indicando que os idosos com dor crônica apresentaram
mais sintomas de ansiedade, em comparação com os sem dor crônica (Tabela
14).
Tabela 14 - Distribuição da amostra de acordo com o Inventário de Ansiedade
de Beck e dor crônica
Ansiedade
(BAI)
Média ± dp
Categorizado
Mínimo
Leve
Moderado
Grave
(1) Teste exato de Fisher
(2) Teste t-student

Dor Crônica
Não
(n=120)
3,0 ± 4,1

Sim
(n=110)
9,0 ± 9,4

Total
(n=230)
5,9 ± 7,7

112 (93,3%)
6 (5%)
2 (1,7%)
0 (0%)

74 (67,3%)
23 (20,9%)
7 (6,4%)
6 (5,5%)

186 (80,9%)
29 (12,6%)
9 (3,9%)
6 (2,6%)

p
<0,001²
<0,001

1

As mulheres da amostra responderam significativamente pior para o
escore de ansiedade (p=0,009) comparado com os homens (Tabela 15).
Tabela 15 - Distribuição amostra de acordo com o Inventário de Ansiedade
de Beck e gênero
Ansiedade
(BAI)
Média ± dp
Categorizado
Mínimo
Leve
Moderado
Grave
(1) Teste exato de Fisher
(2) Teste t-student

Gênero
Masculino
(n=74)
4,0 ± 6,2

Feminino
(n=156)
6,8 ± 8,2

Total
(n=230)
5,9 ± 7,7

64 (86,5%)
7 (9,5%)
3 (4,1%)
0 (0%)

122 (78,2%)
22 (14,1%)
6 (3,8%)
6 (3,8%)

186 (80,9%)
29 (12,6%)
9 (3,9%)
6 (2,6%)

p
0,009²
1

0,272
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Dada a possibilidade desta diferença se dar em função do maior
número de mulheres na amostra, foi gerado um modelo de regressão linear
para ansiedade, total explicado tanto por gênero quanto pela presença de
dor crônica (Tabelas 16 e 17).
Não foi observada interação entre gênero e presença de dor crônica
(p=0,70) (Tabela 16). Apenas a dor crônica se manteve como variável
significativa com estimativa de diferença na média do escore em 5,6 [IC95%
3,7 – 7,5, p < 0,001], enquanto gênero indicava um aumento do escore em
1,3 unidades [IC95% -0,7 – 3,4, p = 0,195] (Tabela 17).

Tabela 16 - Modelo de regressão linear para Inventário de Ansiedade de
Beck com interação entre dor e gênero
Fator

Coeficiente Erro padrão Valor t

Intercepto
Gênero (Feminino)
Dor crônica
Interação Sexo(F): Dor (Sim)

2,46
1,04
5,04
0,81

0,99
1,31
1,81
2,15

2,49
0,79
2,78
0,38

p
0,01
0,43
0,01
0,70

*
**

R² = 15,5%

Tabela 17 - Modelo de regressão linear para o Inventário de Ansiedade de
Beck (BAI) sem efeito de interação
Fator
Intercepto
Gênero (Feminino)
Dor crônica
R² = 15,5%

Coeficiente

Erro padrão

Valor t

p

2,29
1,34
5,62

0,88
1,04
0,97

2,61
1,30
5,80

0,01
0,20
<0,01

*
***
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5.5 Dor crônica, qualidade de vida e gênero

As Tabelas 18 e 19 descrevem os domínios sobre qualidade de vida,
segundo dor crônica e gênero.
Além do efeito

intimidade

(p=0,015), observou-se

um efeito

significativo para o domínio morte ou morrer (p=0,026), apontando que quem
sente dor responde pior a essas questões (Tabela 18).
A comparação reflete uma diferença das médias entre quem tem dor
crônica ou não (Tabela 18), efeito confundido pelo gênero, por motivo similar
ao apresentado no limiar de dor (possível fator de confusão).

Tabela 18 - Distribuição da amostra de acordo com os domínios do
questionário da World Health Organization Quality of life OLD
e dor crônica
Dor Crônica
Qualidade de Vida
(WHOQOL-OLD)

Não
(n=120)

Sim
(n=110)

Total
(n=230)

0-100

77,08 ± 19,28

77,67 ± 17,3

77,36 ± 18,32

1-5

4,08 ± 0,77

4,11 ± 0,69

4,09 ± 0,73

Atividades
passadas,
presentes e
futuras

0-100

73,12 ± 16,44

72,67 ± 18,85

72,91 ± 17,6

1-5

3,92 ± 0,66

3,91 ± 0,75

3,92 ± 0,7

Participação
social

0-100

72,97 ± 18,59

70,74 ± 22,04

71,9 ± 20,3

1-5

3,92 ± 0,74

3,83 ± 0,88

3,88 ± 0,81

Morte ou
Morrer

0-100

84,64 ± 23,36

77,95 ± 26,47

81,44 ± 25,06

1-5

4,39 ± 0,93

4,12 ± 1,06

4,26 ± 1

0-100

54,74 ± 40,24

65,97 ± 37,52

60,11 ± 39,28

1-5

3,19 ± 1,61

3,64 ± 1,5

3,4 ± 1,57

0-100

82,76 ± 19,73

78,41 ± 24,12

80,68 ± 22

1-5

4,31 ± 0,79

4,14 ± 0,96

4,23 ± 0,88

Autonomia

TOTAL

Intimidade
Funcionament
o do Sensório
(1) Teste de Mann-Whitney

P1
0,987

0,817

0,534

0,026

0,015

0,453
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A comparação descrita (Tabela 19) indica que existe um alto efeito da
avaliação sobre intimidade quando comparamos idosos do gênero masculino
e feminino, com a média do domínio superior para os homens em cerca de
21 pontos numa escala de 0 a 100 (p<0,001).
Tabela 19 - Distribuição da amostra de acordo com os domínios do questionário
da World Health Organization Quality of life – OLD e gênero
Gênero

Qualidade de Vida
(WHOQOL-OLD)

Autonomia

Total

Masculino
(n=74)

Feminino
(n=156)

Total
(n=230)

0-100

75,84 ± 19,61

78,08 ± 17,7

77,36 ± 18,32

1-5

4,03 ± 0,78

4,12 ± 0,71

4,09 ± 0,73

73,82 ± 18,2

72,48 ± 17,34

72,91 ± 17,6

3,95 ± 0,73

3,9 ± 0,69

3,92 ± 0,7

72,89 ± 17,78

71,43 ± 21,43

71,9 ± 20,3

3,92 ± 0,71

3,86 ± 0,86

3,88 ± 0,81

0-100

85,81 ± 20,62

79,37 ± 26,73

81,44 ± 25,06

1-5

4,43 ± 0,82

4,17 ± 1,07

4,26 ± 1

0-100

74,07 ± 31,78

53,49 ± 40,82

60,11 ± 39,28

1-5

3,96 ± 1,27

3,14 ± 1,63

3,4 ± 1,57

0-100

77,45 ± 23,59

82,21 ± 21,11

80,68 ± 22

1-5

4,1 ± 0,94

4,29 ± 0,84

4,23 ± 0,88

Atividades
0-100
passadas,
presentes e futuras 1-5
0-100
Participação Social
1-5
Morte ou Morrer

Intimidade
Funcionamento do
Sensório

p¹
0,449

0,485

0,827

0,18

0,001
0,174

(1) Teste de Mann-Whitney

5.6 Dor crônica, capacidade funcional e gênero

As Tabelas 20 e 21 descrevem as distribuições das respostas ao
questionário de AVD, segundo dor crônica e gênero.
Os

pacientes

com

dor

crônica

demonstraram

potenciais

problemas com continência urinária em maior frequência 32,7% (n=36) do
que os sem dor (Tabela 20). Esse efeito tem potencial de ser explicado
como fator de confusão para o gênero, já que o efeito segundo o gênero é
mais acentuado do que para a presença de dor.
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Tabela 20 - Distribuição da amostra de acordo com as Atividades da Vida
Diária e dor crônica
Capacidade funcional
(AVD)

Dor crônica
Não
(n=120)

Sim
(n=110)

Total
(n=230)

p

118 (98,3%)

110 (100%)

228 (99,1%)

0,4991

2 (1,7%)

0 (0%)

2 (0,9%)

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

118 (98,3%)

106 (96,4%)

224 (97,4%)

2 (1,7%)

2 (1,8%)

4 (1,7%)

0 (0%)

2 (1,8%)

2 (0,9%)

120 (100%)

110 (100%)

230 (100%)

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

119 (99,2%)

107 (97,3%)

226 (98,3%)

1 (0,8%)

3 (2,7%)

4 (1,7%)

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

95 (79,2%)

74 (67,3%)

169 (73,5%)

25 (20,8%)

36 (32,7%)

61 (26,5%)

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

120 (100%)

109 (99,1%)

229 (99,6%)

0 (0%)

1 (0,9%)

1 (0,4%)

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

0 [0 - 0]

0 [0 - 1]

0 [0 - 1]

Tomar banho (leito, banheira ou chuveiro)

Não recebe ajuda (entra e sai da banheira sozinho,
se este for o modo habitual de tomar banho)
Recebe ajuda para lavar apenas uma parte do
corpo (como, por exemplo, as costas ou uma perna)
Recebe ajuda para lavara mais de uma parte do
corpo, ou não toma banho sozinho. (Dependente)
Vestir-se (pega roupa nos armários e gavetas, e
manuseia fecho, inclusive os de órteses e próteses)

Pega as roupas e veste-se completamente, sem
ajuda
Pega as roupas e veste-se sem ajuda, exceto para
amarrar os sapatos
Recebe ajuda para pegar roupas ou vestir-se;
permanece parcial ou completamente sem roupa.
(Dependente)

0,4581

Uso do vaso sanitário (Ida ao banheiro ou local
equivalente para evacuar e urinar

Vai ao banheiro ou lugar equivalente, limpa-se e
ajeita as roupas sem ajuda
Recebe ajuda para ir ao banheiro ou local
equivalente, ou para limpar-se ou para ajeitar as
roupas após evacuação ou micção, ou para usar a
comadre ou urinol à noite (Dependente)
Não vai ao banheiro ou equivalente para
eliminações fisiológicas (Dependente)

11

Transferências

Deita-se e sai da cama, senta-se e levanta-se da
cadeira sem ajuda
Deita-se e sai da cama e/ou senta-se e levanta-se
da cadeira com ajuda (Dependente)
Não sai da cama (Dependente)

0,3511

Continência

Controla inteiramente a micção e a evacuação
Tem ―acidentes‖ ocasionais (Dependente)
Necessita de ajuda para manter o controle da
micção e evacuação; usa cateter ou é incontinente
(Dependente)

0,0521

Alimentação

Alimenta-se sem ajuda
Alimenta-se sozinho, mas recebe ajuda para cortar
carne ou passar manteiga no pão
Recebe ajuda para alimentar-se, ou é alimentado
parcialmente ou completamente pelo uso de
cateteres ou fluídos intravenoso (Dependente)

Total; mediana [quartis]
(1)Teste exato de Fisher
(2)Teste de Mann-Whitney

0,4781

0,022
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Tabela 21 - Distribuição da amostra de acordo com as Atividades da Vida
Diária e gênero
Capacidade funcional
(AVD)

Gênero
Masculino
(n=74)

Feminino
(n=156)

Total
(n=230)

p

73 (98,6%)

155 (99,4%)

228 (99,1%)

0,5411

1 (1,4%)

1 (0,6%)

2 (0,9%)

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

73 (98,6%)

151 (96,8%)

224 (97,4%)

1 (1,4%)

3 (1,9%)

4 (1,7%)

0 (0%)

2 (1,3%)

2 (0,9%)

74 (100%)

156 (100%)

230 (100%)

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

74 (100%)

152 (97,4%)

226 (98,3%)

0 (0%)

4 (2,6%)

4 (1,7%)

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

Controla inteiramente a micção e a evacuação

63 (85,1%)

106 (67,9%)

169 (73,5%)

Tem ―acidentes‖ ocasionais (Dependente)

11 (14,9%)

50 (32,1%)

61 (26,5%)

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

74 (100%)

155 (99,4%)

229 (99,6%)

0 (0%)

1 (0,6%)

1 (0,4%)

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

0 [0 - 0]

0 [0 - 1]

Tomar banho (leito, banheira ou chuveiro)
Não recebe ajuda (entra e sai da banheira sozinho, se
este for o modo habitual de tomar banho)
Recebe ajuda para lavar apenas uma parte do corpo
(como, por exemplo, as costas ou uma perna)
Recebe ajuda para lavar mais de uma parte do corpo,
ou não toma banho sozinho. (Dependente)
Vestir-se (pega roupa nos armários e gavetas, e
manuseia fecho, inclusive os de órteses e
próteses)
Pega as roupas e veste-se completamente, sem ajuda
Pega as roupas e veste-se sem ajuda, exceto para
amarrar os sapatos
Recebe ajuda para pegar as roupas ou vestir-se, ou
permanece parcial ou completamente sem roupa.
(Dependente)
Uso do vaso sanitário (Ida ao banheiro ou local
equivalente para evacuar e urinar)
Vai ao banheiro ou lugar equivalente, limpa-se e ajeita
as roupas sem ajuda
Recebe ajuda para ir ao banheiro ou local equivalente,
ou para limpar-se ou para ajeitar as roupas após
evacuação ou micção, ou para usar a comadre ou
urinol à noite. (Dependente)
Não vai ao banheiro ou equivalente para eliminações
Fisiológicas

11

11

Transferências
Deita-se e sai da cama, senta-se e levanta-se da
cadeira sem ajuda
Deita-se e sai da cama e/ou senta-se e levanta-se da
cadeira com ajuda (Dependente)
Não sai da cama (Dependente)

0,3081

Continência

Necessita de ajuda para manter o controle da micção
e evacuação; usa cateter ou é incontinente
(Dependente)

0,0061

Alimentação
Alimenta-se sem ajuda
Alimenta-se sozinho, mas recebe ajuda para cortar
carne ou passar manteiga no pão
Recebe ajuda para alimentar-se, ou é alimentado
parcialmente ou completamente pelo uso de cateteres
ou fluídos intravenoso (Dependente)

Total; mediana [quartis]
(1)Teste exato de Fisher
(2)Teste de Mann-Whitney

11

0 [0 - 1] 0,0032
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Como descrito na Tabela 21, as mulheres indicaram dependência
mais frequente 32,1% (n=50) para continência, que refletiu numa diferença
significativa do escore do AVD total.
A dependência total (medida pelo escore) da amostra foi baixa.
Apenas duas mulheres apresentaram dependência para duas atividades e
uma para três atividades, sendo que a diferença de escala se deu
basicamente pela frequência maior da resposta ―Tem ‗acidentes‘ ocasionais
(Dependente)‖ dentre as mulheres (32,1% contra 14,9%, p = 0,006).
As tabelas 22 e 23, na sequência, descrevem as respostas do
questionário de atividades instrumentais da vida diária segundo dor crônica e
gênero.
De forma geral, as respostas foram similares entre os grupos.
Observou-se efeito significativo na comparação das atividades
instrumentais da vida diária entre aqueles portadores e não portadores de
dores crônicas (p=0,014) (Tabela 22).
De uma forma geral, entretanto, os participantes eram independentes,
em uma pontuação máxima de 27 (26,4 ± 2,1).
A seguir, apresenta-se a Tabela 22.
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Tabela 22 - Distribuição da amostra de acordo com as Atividades Instrumentais
da Vida Diária e dor crônica
Capacidade funcional
(AIVD)

Dor Crônica
1
2

Não (n=120)
1 (0,8%)
1 (0,8%)

Sim (n=110) Total (n=230)
0 (0%)
1 (0,4%)
2 (1,8%)
3 (1,3%)

3

118 (98,3%)

108 (98,2%)

226 (98,3%)

1
2

0 (0%)
3 (2,5%)

2 (1,8%)
10 (9,1%)

2 (0,9%)
13 (5,7%)

3

117 (97,5%)

98 (89,1%)

215 (93,5%)

1
C. O (a) senhor (a) consegue fazer
2
compras?
3
1
D. O (a) senhor (a) consegue
2
preparar suas próprias refeições?
3
1
E. O (a) senhor (a) consegue
2
arrumar a casa?
3
1
F. O (a) senhor (a) consegue
realizar trabalhos domésticos,
2
como pequenos reparos?
3
1
G. O (a) senhor (a) consegue lavar
2
e passar a própria roupa?
3
1
H. O (a) senhor (a) consegue
2
tomar seus remédios na dose e

1 (0,8%)
1 (0,8%)
118 (98,3%)
1 (0,8%)
1 (0,8%)
118 (98,3%)
3 (2,5%)
1 (0,8%)
116 (96,7%)
3 (2,5%)
0 (0%)
117 (97,5%)
2 (1,7%)
0 (0%)
118 (98,3%)
1 (0,8%)
1 (0,8%)

3 (2,7%)
8 (7,3%)
99 (90%)
1 (0,9%)
2 (1,8%)
107 (97,3%)
3 (2,7%)
10 (9,1%)
97 (88,2%)
9 (8,2%)
2 (1,8%)
99 (90%)
5 (4,5%)
4 (3,6%)
101 (91,8%)
1 (0,9%)
10 (9,1%)

4 (1,7%)
9 (3,9%)
217 (94,3%)
2 (0,9%)
3 (1,3%)
225 (97,8%)
6 (2,6%)
11 (4,8%)
213 (92,6%)
12 (5,2%)
2 (0,9%)
216 (93,9%)
7 (3%)
4 (1,7%)
219 (95,2%)
2 (0,9%)
11 (4,8%)

horários corretos?

118 (98,3%)

99 (90%)

217 (94,3%)

A. O (a) senhor (a) consegue usar
o telefone?
B. O (a) senhor (a) consegue ir a
lugares distantes, usando algum
transporte, sem necessidade de
planejamento especial?

3

1
1 (0,8%)
3 (2,7%)
I. O (a) senhor (a) consegue cuidar
2
2 (1,7%)
7 (6,4%)
de suas finanças?
3 117 (97,5%) 100 (90,9%)
Total; média ± dp
26,7 ± 1,6
26 ± 2,5
(1)Teste exato de Fisher
(2)Teste t-student
1 =não consegue; 2= consegue com ajuda; 3=consegue sem ajuda

4 (1,7%)
9 (3,9%)
217 (94,3%)
26,4 ± 2,1

P
1
0,796

1

0,019

1

0,013

1

0,803

1

0,007

1

0,034

1

0,035

1

0,004

1

0,093

0,014²

Embora as mulheres tenham uma proporção maior de dores crônicas,
não é possível dizer que a distribuição das atividades instrumentais da vida
diária seja diferente entre os gêneros. Não foi observada diferença
significativa (p=0,119) entre os gêneros (Tabela 23).
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Tabela 23 - Distribuição da amostra de acordo com as Atividades Instrumentais da
Vida Diária e gênero
Gênero

Capacidade funcional
(AIVD)

Masculino Feminino
(n=74)
(n=156)
1

A. O (a) senhor (a) consegue usar o
telefone?
B. O (a) senhor (a) consegue ir a lugares
distantes, usando algum transporte, sem
necessidade de planejamento especial?
C. O (a) senhor (a) consegue fazer
compras?

D. O (a) senhor (a) consegue preparar
suas próprias refeições?

E. O (a) senhor (a) consegue arrumar a
casa?

F. O (a) senhor (a) consegue trabalhos
domésticos, como pequenos reparos?

G. O (a) senhor (a) consegue lavar e
passar a própria roupa?

H. O(a) Sr(a) consegue tomar seus
remédios na dose e horários corretos?

I. O (a) senhor (a) consegue cuidar de
suas finanças?

Total; média ± dp

1 (1,4%)

0 (0%)

Total
(n=230)

P

1 (0,4%)

0,2

2

0 (0%)

3 (1,9%)

3 (1,3%)

3

73 (98,6%)

153 (98,1%)

226 (98,3%)

1

0 (0%)

2 (1,3%)

2 (0,9%)

2

1 (1,4%)

12 (7,7%)

13 (5,7%)

3

73 (98,6%)

142 (91%)

215 (93,5%)

1

0 (0%)

4 (2,6%)

4 (1,7%)

2

1 (1,4%)

8 (5,1%)

9 (3,9%)

3

73 (98,6%)

144 (92,3%)

217 (94,3%)

1

0 (0%)

2 (1,3%)

2 (0,9%)

2

2 (2,7%)

1 (0,6%)

3 (1,3%)

3

72 (97,3%)

153 (98,1%)

225 (97,8%)

1

2 (2,7%)

4 (2,6%)

6 (2,6%)

2

2 (2,7%)

9 (5,8%)

11 (4,8%)

3

70 (94,6%)

143 (91,7%)

213 (92,6%)

1

1 (1,4%)

11 (7,1%)

12 (5,2%)

2

1 (1,4%)

1 (0,6%)

2 (0,9%)

3

72 (97,3%)

144 (92,3%)

216 (93,9%)

1

2 (2,7%)

5 (3,2%)

7 (3%)

2

1 (1,4%)

3 (1,9%)

4 (1,7%)

3

71 (95,9%)

148 (94,9%)

219 (95,2%)

1

0 (0%)

2 (1,3%)

2 (0,9%)

2

2 (2,7%)

9 (5,8%)

11 (4,8%)

3

72 (97,3%)

145 (92,9%)

217 (94,3%)

1

0 (0%)

4 (2,6%)

4 (1,7%)

2

1 (1,4%)

8 (5,1%)

9 (3,9%)

3

73 (98,6%)

144 (92,3%)

217 (94,3%)

26,7 ± 1,3

1

0,079

1

0,199

1

0,321

1

0,701

1

0,152

1

1

1

0,56

1

0,199

1

26,2 ± 2,4 26,4 ± 2,1 0,1192

(1)Teste exato de Fisher
(2)Teste t-student
1 =não consegue/2= consegue com ajuda/3=consegue sem ajuda
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5.7 Avaliação da dor crônica e gênero

A Tabela 24 descreve os resultados da avaliação da dor crônica e gênero.
Não foi observada diferença significativa (p=0,18) entre os gêneros e a
média de intensidade da dor foi moderada (49,4 ± 25,5).

Tabela 24 - Distribuição da amostra de acordo com a Geriatric Pain Measure
e gênero
Avaliação da dor
(GPM)

Gênero
Masculino
(n=22)

Feminino
(n=88)

Total
(n=110)

GPM escala original; média ± dp

18,0 ± 10,2

21,4 ± 10,8

20,7 ± 10,7

GPM Total (0-100); média ± dp

42,8 ± 24,4

51,0 ± 25,6

49,4 ± 25,5

p¹
0,18²

(1) Teste exato de Fisher
(2) Teste t-student
Escore: leve <30; moderada=30-69; intensa >70
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6 Discussão
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Este estudo avaliou o limiar de dor frente a estímulo mecânico em
idosos, segundo o gênero e a presença ou ausência de dor crônica. Também
foram analisadas a prevalência de dor crônica em idosos de ambos os
gêneros, suas características clínicas, as relações entre dor crônica e
ansiedade, depressão, qualidade de vida e funcionalidade segundo os gêneros.
A amostra da população estudada foi composta por idosos de ambos os
gêneros do Ambulatório de Geriatria do ICHCFMUSP e do Centro de Saúde
Escola Geraldo de Paula Souza da Faculdade de Saúde Pública da
Universidade de São Paulo.

6.1 Caracterização da amostra

A amostra foi composta por maioria de pacientes do gênero feminino, que
compuseram 67,8% (n=156) do total de participantes. Tal resultado é condizente
com

outros

estudos

que

apontaram

maior

prevalência

de

mulheres,

demonstrando com isso o maior número de indivíduos do gênero feminino na
velhice63,68-70.
Segundo o IBGE, espera-se mais longevidade das mulheres, com uma
expectativa de vida 79,9 anos, enquanto os homens têm expectativa de vida de
vida

72,8

anos

no Brasil.

Este fenômeno

pode

ser explicado

pela

―sobremortalidade masculina‖, mais acentuada conforme a faixa etária 49, fato
que justifica a feminização na velhice.
A escolaridade foi diferente entre homens e mulheres, demonstrando as
desvantagens das mulheres em anos de estudo, no passado, quando
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comparadas aos homens idosos. Segundo a OMS, fatores sociais e de saúde,
como educação precária, menor acesso a alimentação adequada, serviço de
saúde, social e de mercado de trabalho colocam as mulheres em desvantagem
em comparação aos homens75. A escolaridade pode condicionar a percepção da
dor131, influenciando indiretamente o ambiente de trabalho e as relações sociais,
bem como a forma como o sujeito enfrenta o sofrimento. Pacientes com maior
nível de escolaridade apresentaram níveis mais baixos de dor, menor
catastrofização da dor, percepção de ameaça à vida e sofrimento; também eram
menos propensos a receber opioides147.
A baixa escolaridade parece ser um fator preditor de dor crônica, em
geral, e no idoso, em particular148, por estar associada a piores condições
socioeconômicas, predispondo a maior ocorrência de dor.

6.2 Limiar de dor por pressão (LDP), gêneros e dor crônica

A dificuldade em se encontrar estudos que avaliem o limiar de dor em
populações de idosos de diferentes sexos foi uma das motivações para a
realização do presente estudo.
O LDP mostrou diferenças significativas entre os gêneros, bem como
entre os portadores ou não de dor crônica. Mulheres e os portadores de dor
crônica relataram LDP mais baixos que os homens e não portadores de dor
crônica, sendo o gênero feminino mais importante que a presença de dor crônica
na diminuição do limiar da dor.
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A hipótese inicial deste estudo era que os valores de limiares de dor por
pressão nas mulheres idosas poderiam ser semelhantes aos dos homens idosos
em função da diminuição expressiva de hormônios gonadais nas mulheres a
partir da menopausa, o que não foi confirmado pelos resultados obtidos.
Os resultados foram semelhantes aos do estudo de De Rui et al. em
2015131, que avaliou as diferenças nas medidas de LDP entre gêneros nos
idosos saudáveis sem dor crônica. No estudo, o gênero feminino apresentou
limiares inferiores ao gênero masculino. Outro estudo, com participantes jovens,
adultos de meia idade e idosos, todos sem dor crônica prévia, que investigou
diferenças na percepção da dor desencadeada por pressão, mostrou redução
significativa no limiar de dor com o aumento da idade, sendo o gênero feminino
associado a menores limiares de dor por pressão que os homens, em todas as
faixas etárias.35
De forma oposta, em metanálise34, onde foram investigadas mudanças na
percepção da dor em adultos jovens e idosos saudáveis, os resultados
mostraram que os limiares de dor aumentam com a idade, confirmando a
suposição de que a idade avançada está associada à redução da sensibilidade à
dor. Nesse estudo, os autores não se preocuparam com a questão do gênero.
A diversidade dos resultados dos estudos pode ser atribuída à utilização
de diferentes abordagens metodológicas. Os poucos estudos que abordaram a
mensuração de limiares de dor, utilizaram diferentes partes do corpo para
executar a medida do limiar, resultando conflitantes149 os achados. Assim, ainda
não está claro na literatura se os limiares de dor aumentam ou não nas pessoas
idosas131.
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Pouco se conhece sobre a interação de gênero, idade e alterações na
percepção dolorosa experimental. As mudanças no limiar de dor desencadeada
por pressão, com aumento da idade, podem ser atribuídas às alterações
degenerativas progressivas na pele e músculos que acompanham o
envelhecimento36.
A influência do gênero e, em particular, dos hormônios gonadais na
percepção da dor mostra que mulheres têm não apenas menor limiar, mas
também referem maior intensidade de dor em condições de dor crônica. As
diferenças biológicas podem estar contribuindo para uma condição dolorosa
mais desfavorável no sexo feminino150.
Algumas diferenças encontradas nas mulheres são o menor limiar de dor
após estímulo mecânico por pressão36 e menor tolerância a estímulos térmicos
(calor e frio). No entanto, não se encontra diferença na sensibilidade à dor
isquêmica se comparadas aos homens111.
Com os resultados obtidos no presente estudo não é possível definir
eventuais causas para as diferenças encontradas entre homens e mulheres.
Os limiares de dor para estímulos mecânicos podem sofrer influência dos
hormônios gonadais, mas os resultados podem também ser decorrentes das
diferenças psicossociais e culturais entre homens e mulheres, que se mantém,
a despeito da redução da produção hormonal na menopausa 23. Crenças
socioculturais podem influenciar a resposta à dor nos diferentes gêneros.
Atualmente, e, historicamente, é mais aceitável socialmente que mulheres se
queixem de dor, enquanto dos homens se espera que controlem suas
expressões de dor para evitar serem vistos como fracos. Podemos dessa forma
ter a dor subestimada pelo gênero masculino23.
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Quanto aos fatores biológicos, que incluem os hormônios gonadais, está
claro que as diferenças na percepção da dor são mais complexas do que se
acreditava. Pesquisadores procuraram demonstrar os processos pelos quais os
hormônios influenciam na percepção da dor tanto em modelos experimentais
em animais quanto em humanos. Os resultados permanecem descritos de
forma incompleta150.
Nos últimos anos vários autores realizaram revisões sobre as
percepções da dor entre sexo/gênero em estudos experimentais. No estudo
realizado por Racine et al. em 2011111, os autores encontraram resultados
inconsistentes ou ausentes envolvendo fatores hormonais e fisiológicos nos
estudos revisados, enquanto Palmeira et al. em 2011151 encontraram tendência
a um papel pró-nociceptivo dos hormônios gonadais femininos em ratos. Por
outro lado, em 2019, Barbosa Neto et al.32 encontraram um efeito analgésico
da testosterona em modelo de dor pós-operatória em ratos machos.
No presente estudo a variável gênero foi o principal fator associado à
diminuição do limiar de dor. Os limiares à dor desencadeada por pressão foram
mais baixos nos idosos do gênero feminino. Tal fato poderia ser atribuído aos
hormônios gonadais, mais especificamente à testosterona, presente nos idosos,
visto que a produção de estradiol e progesterona cai drasticamente nas
mulheres. As diferenças relacionadas a fatores culturais, psicológicos, gordura
subcutânea, tamanho do músculo, ansiedade, papéis específicos do gênero,
também podem influenciar na maior sensibilidade à dor em mulheres.
Outro fator importante que esteve associado ao menor limiar de dor no
presente estudo foi a presença de dor crônica. Os idosos com esta queixa, de
qualquer natureza, apresentaram menor limiar de dor desencadeado por
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pressão, embora de menor importância que a relacionada ao gênero feminino.
Tal diferença se manteve após o isolamento do fator gênero, realizado em
função do maior número de mulheres na amostra. Este achado está de acordo
com dados de literatura que mostraram que indivíduos com dor crônica lombar
apresentam limiar de dor por pressão mais baixos, quando comparados aos
indivíduos saudáveis152,153. Tal aspecto tem sido atribuído à ocorrência do
fenômeno de sensibilização central, conceito neurofisiológico que corresponde a
uma modificação no estado funcional dos neurônios e das vias nociceptivas por
todo o neuroeixo, causada pelo aumento na excitabilidade da membrana, da eficácia
sináptica ou pela redução da inibição sobre este sistema, que desempenha
papel fundamental na geração de hipersensibilidade clínica de dor154.
Avaliar diferenças no limiar de dor entre idosos jovens, idosos velhos e
idosos muito velhos também foi realizado, e não foram encontradas diferenças
com a estratificação da idade, embora os resultados tenham demonstrado uma
leve inclinação para que o limiar de dor se reduzisse com a idade, apenas o
gênero e a presença de dor crônica influenciaram o limiar de dor. Tais
resultados também estão de acordo com a literatura, que mostrou que o limiar
de dor por pressão em idosos nos músculos cervicais e faciais não se
modificou em função das faixas etárias131.

6.3 Prevalência de dor crônica

A prevalência de dor crônica nesta população foi de 47,8% (n=110),
semelhante aos resultados de outros estudos com idosos de comunidade, que
variam entre 28,7% e 60,4%53,54,56 em outros países e entre 29,7% e 62,2% no
Brasil67-70.
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Apesar da maior expectativa de vida das mulheres, as condições de
saúde delas são piores que a dos homens da mesma idade. De um modo geral,
os problemas de saúde crônicos que afetam homens e mulheres são
semelhantes, porém as mulheres apresentam maior prevalência para várias
destas doenças155. No presente estudo, a prevalência de dor crônica foi maior
nas mulheres, 56,4% (n=88) e 29,7% (n=22) nos homens, de acordo com outros
estudos, onde prevalências de dor crônica em mulheres idosas estão entre
40,7% e 70,6%63,70,156.
Diversos estudos sobre prevalência de dor crônica evidenciam maior
frequência desse evento entre mulheres, com evidências de maior gravidade,
com dor de maior intensidade, maior probabilidade de apresentar maior número
de locais de dor ou de dor crônica generalizada20,63,81.
No nosso estudo, os pacientes que apresentavam dor crônica, apontaram
os membros inferiores, 58,2% (n=64) e região lombar, 40,9% (n=45) como os
locais com mais frequência de dor. Tais dados estão em concordância com
outros estudos64,67,68,70,157; este parece ser o padrão de distribuição da dor nos
idosos, sempre mais frequentes nos membros inferiores e na região lombar69.
O tempo de dor crônica foi maior entre os idosos com dor entre 1 e 5
anos, seguido por idosos com até 1 ano de dor e, por idosos com dor há 10 anos
ou mais, semelhantes aos foram encontrados por Morete et al. em 2018157.
A avaliação da dor crônica com a GPM, escala de dor específica para a
população idosa, não mostrou diferença na dor crônica entre homens e
mulheres. A GPM foi desenvolvida no ano 2000, não sendo uma escala nova,
entretanto, sua aplicação para avaliação da dor crônica de acordo com o
gênero não havia sido realizada até o momento. A intensidade de dor mais
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prevalente nos idosos foi a dor moderada, seguida da dor leve e da dor intensa.
A média ajustada da intensidade de dor mostrou que a dor era de intensidade
moderada (49±25,5), semelhante ao estudo de Motta et al. em 2015120, que
também encontraram dor moderada (média de 52,97) e Santos et al. em
201785, em que 53,7% dos participantes foram classificados com dor
moderada.

6.4 Dor crônica e sintomas depressão, ansiedade, qualidade de vida e
capacidade funcional

6.4.1 Dor crônica e sintomas depressão

Neste estudo observou-se relação entre depressão e presença de dor
crônica. Os idosos com dor crônica apresentaram mais sintomas depressivos,
em comparação com os idosos sem dor crônica. Resultado semelhante já
havia sido encontrado por nosso grupo157.
Revisão sobre o tema mostra que dor crônica e depressão são
prevalentes no envelhecimento, sendo que a dor é fator de risco para o
desenvolvimento da depressão e vice-versa158. Esta relação também ocorre na
população geral, onde a dor crônica aumenta o risco de depressão159 e
pacientes que sofrem de transtornos depressivos têm seis vezes mais
probabilidade de apresentarem dor neuropática160.
Idosos com sintomas depressivos apresentam maior intensidade de dor,
pior qualidade do sono e menor intensidade de atividade física161.
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6.4.2 Dor crônica e sintomas de ansiedade

No presente estudo observou-se que idosos com dor crônica
apresentavam mais sintomas de ansiedade em comparação com os idosos
com ausência de dor crônica, semelhante a estudo com idosos da comunidade,
com a associação entre sintomas de ansiedade e dor crônica 162. Estudo de
Santos et al. em 201785 avaliou a frequência de transtornos de ansiedade em
idosos com dor crônica e identificou altas frequências de transtornos de
ansiedade nesta população.
Ao analisar os sintomas depressivos, ansiedade e qualidade de vida em
mulheres idosas com dor e sem dor crônica, Storchi et al., em 2016163,
confirmaram a relação entre dor musculoesquelética crônica, maior incidência de
sintomas depressivos e ansiosos que afetam negativamente a qualidade de vida.
No presente estudo, as mulheres apresentaram escores maiores no
questionário de ansiedade que os homens, confirmando pesquisas anteriores
em

que

mulheres

apresentaram

mais

sintomas

de

ansiedade

que

homens164,165. Entretanto, não se pode afirmar se a ansiedade é causa ou
consequência da dor crônica.

6.4.3 Dor crônica e qualidade de vida

Neste estudo, ao analisar os resultados da qualidade de vida e dor
crônica observou-se piora significativa nos domínios ―Morte e Morrer‖ (MEM) e
―Intimidade‖ (INT). Os portadores de dor crônica respondem pior a essas
questões.
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O domínio MEM está relacionado às preocupações, inquietações,
expectativas e temores sobre a morte. O domínio INT, avalia a capacidade de
ter relações pessoais e íntimas138. A piora na qualidade de vida está mais
associada à presença de dor crônica do que ao número de doenças crônicas
com o avançar do envelhecimento98.
A dor crônica afeta a funcionalidade e qualidade de vida de idosos166,
influenciando de maneira negativa e levando à piora da funcionalidade e
autonomia de idosos com dor crônica. Estudo interessante que analisou as
diferenças de gênero na qualidade de vida em idosos da comunidade em
países de baixa renda, demonstrou que os participantes do sexo masculino
relataram melhor qualidade de vida em comparação com as mulheres em todos
os países participantes, demonstrando a desigualdade de gênero em relação à
qualidade de vida167.
No presente estudo, a intimidade das mulheres foi mais afetada do que a
dos homens, o que talvez possa ser atribuído ao fato de que 67,1% das
mulheres são viúvas, solteiras, divorciadas ou separadas. Nossos resultados
condizem com o estudo de 2013, de Alves e Bassit168, que também encontra
pontuações mais baixas para o domínio intimidades em mulheres.

6.4.4 Dor crônica e capacidade funcional

No item continência das atividades da vida diária, houve pior pontuação
nos idosos com dor crônica, os quais referiram problemas com a continência
urinária em maior frequência 32,7% (n=36), comparados aos idosos sem dor.
Entretanto, mulheres indicaram dependência na continência com mais
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frequência 32,1% (n=50), refletindo em diferença significativa do escore do
AVD total. Os resultados parecem mais relacionados ao gênero feminino, que
teve prevalência bem mais alta na população estudada, do que a presença de
dor crônica.
A ocorrência de dependência total nos participantes da amostra foi
baixa. Apenas duas mulheres apresentaram dependência para duas das AVD e
uma, para três atividades, sendo que a diferença de escala se deu,
basicamente, pela frequência maior da resposta ―tem acidentes ocasionais
(Dependente)‖ entre as mulheres. De uma forma geral, os idosos deste estudo
eram independentes para AVD.
Outros autores analisaram a capacidade funcional em idosos e também
encontraram maior prevalência na necessidade de ajuda na continência
urinária169. A incontinência urinária é uma condição frequente entre os idosos e
mais frequente em mulheres mais idosas170.
Pinto et al. em 2016169 estudaram e analisaram a capacidade funcional
segundo idade, sexo, renda, escolaridade e doenças crônicas em idosos.
Como resultado, encontraram que 81,8% eram independentes nas atividades
da vida diária e apenas 14,2% necessitavam de ajuda em uma ou duas
atividades, sendo classificados com dependência leve/moderada, sendo
apenas

2%

considerados

dependentes;

outro

estudo

obteve

dados

semelhantes131.
As atividades instrumentais da vida diária também sofreram influência da
presença de dor crônica no estudo. Porém, de forma geral, os participantes
eram independentes para as atividades instrumentais da vida diária. Na
população aqui estudada, não houve diferença entre homens e mulheres,
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apesar da maior prevalência de dor crônica entre mulheres. Entretanto, existem
outros estudos mostrando que a dor crônica está relacionada à pior capacidade
funcional de AIVD157,166.
A capacidade funcional pode ser influenciada por fatores como idade,
renda e escolaridade. Sendo assim, idosos mais velhos com renda baixa e
nível de escolaridade menor são mais vulneráveis à perda da funcionalidade,
mas não há nenhuma relação com o gênero169.
6.5 Limitações do estudo



A seleção dos participantes neste estudo foi por conveniência, o que
dificulta a transposição dos resultados encontrados para a população
idosa geral.



Dificuldade do idoso em entender a diferença entre os termos sexo e
gênero. Por isso a caracterização da amostra em relação ao ―gênero‖ foi
como homens e mulheres no contexto da pesquisa. Muitos estudos usam
o termo gênero, porém, estratificam os idosos pelo sexo.
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7 Conclusões
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O limiar de dor por pressão sobre o músculo trapézio na população
idosa com 60 anos ou mais foi menor no gênero feminino do que no
masculino.



A prevalência de dor crônica foi maior em mulheres.



A avaliação da dor crônica foi semelhante entre os gêneros.



Houve associação entre a presença de dor crônica e sintomas de depressão,
pela GDS.



Houve associação entre a presença de dor crônica e sintomas de
ansiedade, sendo mais frequente no gênero feminino.
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8 Anexos
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Anexo A – Aprovação CAPPesq do HCFMUSP
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Anexo B- Mini Exame do Estado Mental

Ambulatório de Geriátrica ( ) Centro de Saúde ( )
Identificação do cliente
1. Iniciais:_______________ 2. Data de nascimento: _____/____/_____ 3. idade: ______
4. Sexo: 1. Masculino ( ) 2. Feminino ( )
5.Escolaridade:Analfabeto [20],1 à 4 anos [25], 5 à 8 anos [26,5], 9 a 11 anos (28), superior a 11anos [29]
1. ( ) Analfabeto 2. ( ) 1à 4 3. ( ) 5 à 8 4. ( ) 9 a 11 5. ( ) superior a 11
Considerar (1) ponto para cada resposta correta e (0) para cada errada
1.Orientação Temporal Espacial
Qual é o (a) Dia da semana?
Onde estamos? Local
Dia do mês?
Instituição (casa, rua)?
Mês?
Bairro
Ano?
Cidade?
Hora aproximada?
Estado?
2.Memória Imediata
Mencione 3 palavras não relacionadas. Posteriormente, peça ao paciente para repetir as 3 palavras
Vaso
Carro
Tijolo
3. Atenção e Cálculo
Sete seriado (100-7=93-7=86-7=79-7=72-7=65)
Interrompa a cada cinco respostas.
Ou soletrar a palavra MUNDO de trás para frente.
A
93
86
79
72
69

B.
O
D
N
U
M

4. Lembranças (memória de evocação). Pergunte o nome das 3 palavras aprendidos ditas
Vaso
Carro
Tijolo
5. Linguagem. Aponte para um lápis e um relógio. Faça o paciente dizer o nome desses objetos conforme você os
aponta. Considerar 2 pontos
Lápis
Relógio
Repetir: ―nem aqui, nem ali, nem lá"
Comandos: Faça o paciente seguir o comando de 3 estágios.
Pegue o papel com a mão direita
Dobre o papel ao meio.
Coloque o papel na mesa
ler e obedecer ao seguinte:
Feche os olhos
Escrever uma frase de sua autoria
Copie o desenho abaixo

Escore: _________/30
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Anexo C - Questionário de Classificação Econômica Brasil 2015

ITENS DE CONFORTO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

1.
2.
3.
1.
2.

1.
2.
3.
4.
5.

QUANTIDADE QUE POSSUI
0
1
2
3
+4

Quantidade de automóveis de passeio exclusivamente
para uso particular
2.Quantidade de empregados mensalistas,
considerando apenas os que trabalham pelo menos
cinco dias por semana
Quantidade de máquinas de lavar roupa, excluindo
tanquinho
Quantidade de banheiros
DVD, incluindo qualquer dispositivo que leia DVD e
desconsiderando DVD de automóvel
Quantidade de geladeiras
Quantidade de freezers independentes ou parte da
geladeira duplex
Quantidade de microcomputadores, considerando
computadores de mesa, laptops, notebooks e netbooks
e desconsiderando tablets, palms ou smartphones
Quantidade de lavadora de louças
Quantidade de fornos de micro-ondas
Quantidade de motocicletas, desconsiderando as
usadas exclusivamente para uso profissional
Quantidade de máquinas secadoras de roupas,
considerando lava e seca
A água utilizada neste domicílio é proveniente de?
Rede geral de distribuição
Poço ou nascente
Outro meio
Considerando o trecho da rua do seu domicílio, você diria que a rua é:
Asfaltada/Pavimentada
Terra/Cascalho
Qual é o grau de instrução do chefe da família? Considere como chefe da família a
pessoa
Escolaridade da pessoa de referência
Analfabeto / Fundamental I incompleto
Fundamental I completo / Fundamental II incompleto
Fundamental II completo / Médio incompleto
Médio completo / Superior incompleto
Superior completo
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Anexo D - Inventário de Ansiedade de Beck

Abaixo está uma lista de sintomas comuns de ansiedade. Por favor, leia cuidadosamente cada item da
lista. Identifique o quanto você tem sido incomodado por cada sintoma durante a última semana,
incluindo hoje, colocando um ―x‖ no espaço correspondente, na mesma linha de cada sintoma.
Absolutamente
Levemente
Moderadamente
Gravemente
não
Não me
Foi muito
Dificilmente pude
incomodou
desagradável, mas
suportar
muito
pude suportar

1. Dormência ou
formigamento
2. Sensação de calor
3. Tremores nas
pernas
4. Incapaz de relaxar
5. Medo que
aconteça o pior
6. Atordoado ou
tonto
7. Palpitação ou
aceleração do
coração
8. Sem equilíbrio
9. Aterrorizado
10. Nervoso
11. Sensação de
sufocação
12. Tremores nas
mãos
13. Trêmulo
14. Medo de perder o
controle
15. Dificuldade de
respirar
16. Medo de morrer
17. Assustado
18. Indigestão ou
desconforto no
abdômen
19. Sensação de
desmaio
20. Rosto afogueado
21. Suor (não devido
ao calor)
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Anexo E - Escala de Depressão Geriátrica – GDS
A cada resposta indicativa de depressão (afirmativa ou negativa) que está assinalada, soma-se
1 ponto. Uma pontuação entre 0 e 5 se considera normal, 6 a 10 indica depressão leve e entre
11 e 15 depressão severa.
1. Está satisfeito (a) com sua vida?

( ) sim

(1) não

2. Diminuiu a maior parte de suas atividades e interesses?

(1) sim

( ) não

3. Sente que a vida está vazia?

(1) sim

( ) não

4. Aborrece-se com frequência?

(1) sim

( ) não

5. Sente-se de bem com a vida na maior parte do tempo?

( ) sim

(1) não

6. Teme que algo ruim possa lhe acontecer?

(1) sim

( ) não

7. Sente-se feliz a maior parte do tempo?

( ) sim

(1) não

8. Sente-se frequentemente desamparado (a)?

(1) sim

( ) não

9. Prefere ficar em casa a sair e fazer coisas novas?

(1) sim

( ) não

10. Acha que tem mais problemas de memória que a maioria?

(1) sim

( ) não

11. Acha que é maravilhoso estar vivo agora?

( ) sim

(1) não

12. Vale a pena viver como vive agora?

( ) sim

(1) não

13. Sente-se cheio(a) de energia?

( ) sim

(1) não

14. Acha que sua situação tem solução?

( ) sim

(1) não

15. Acha que tem muita gente em situação melhor?

(1) sim

( ) não
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Anexo F - Qualidade de Vida no Idoso - WHOQOL – OLD
Por favor, tenha em mente os seus valores, esperanças, prazeres e preocupações. Pedimos que pense na sua vida nas duas últimas semanas.
As seguintes questões perguntam sobre o quanto você tem tido certos sentimentos nas últimas duas semanas.
Muito
mais ou
Nada
Bastante
Extremamente
Pouco
menos
(1)
(4)
(5)
(2)
(3)
Q.1 Até que ponto as perdas nos seus sentidos (por
exemplo, audição, visão, paladar, olfato, tato) afetam a sua
vida diária?
Q.2 Até que ponto a perda de, por exemplo, audição, visão,
paladar, olfato, tato afeta a sua capacidade de participar em
atividades?
Q.3 Quanta liberdade você tem de tomar as suas próprias
decisões?
Q.4 Até que ponto você sente que controla o seu futuro?
Q.5 O quanto você sente que as pessoas ao seu redor
respeitam a sua liberdade?
Q.6 Quão preocupado você está com a maneira pela qual irá
morrer?
Q.7 O quanto você tem medo de não poder controlar a sua
morte?
Q.8 O quanto você tem medo de morrer?
Q.9 O quanto você teme sofrer dor antes de morrer?
As
seguintes
questões
perguntam
sobre
quão
completamente você fez ou se sentiu apto a fazer algumas
coisas nas duas últimas semanas.
Q.10 Até que ponto o funcionamento dos seus sentidos (por
exemplo, audição, visão, paladar, olfato, tato) afeta a sua
capacidade de interagir com outras pessoas?
Q.11 Até que ponto você consegue fazer as coisas que
gostaria de fazer?
Q.12 Até que ponto você está satisfeito com as suas
oportunidades para continuar alcançando outras realizações
na sua vida?
Q.13 O quanto você sente que recebeu o reconhecimento
que merece na sua vida?
Q.14 Até que ponto você sente que tem o suficiente para
fazer em cada dia?
As seguintes questões pedem a você que diga o quanto você
se sentiu satisfeito, feliz ou bem sobre vários aspectos de
sua vida nas duas últimas semanas.

Nada
(1)

Muito
Pouco
(2)

mais ou
menos
(3)

Bastante
(4)

Extremamente
(5)

Muito
insatisfeito
(1)

Insatisfeito
(2)

Nem
satisfeito
Nem
insatisfeito
(3)

Satisfeito
(4)

Muito satisfeito
(5)

Muito infeliz
(1)

Infeliz
(2)

Nem feliz
Nem Infeliz
(3)

Feliz
(4)

Muito Feliz
(5)

Muito ruim
(1)

Ruim
(2)

Nem ruim
Nem boa
(3)

Boa
(4)

Muito boa
(5)

Nada
(1)

Muito
Pouco
(2)

mais ou
menos
(3)

Bastante
(4)

Extremamente
(5)

Q.15 Quão satisfeito você está com aquilo que alcançou na
sua vida?
Q.16 Quão satisfeito você está com a maneira com a qual
você usa o seu tempo?
Q.17 Quão satisfeito você está com o seu nível de atividade?
Q.18 Quão satisfeito você está com as oportunidades que
você tem para participar de atividades da comunidade?

Q.19 Quão feliz você está com as coisas que você pode
esperar daqui para frente?

Q.20 Como você avaliaria o funcionamento dos seus
sentidos (por exemplo, audição, visão, paladar, olfato, tato)?
As seguintes questões se referem a qualquer relacionamento
íntimo que você possa ter. Por favor, considere estas
questões em relação a um companheiro ou uma pessoa
próxima com a qual você pode compartilhar (dividir) sua
intimidade mais do que com qualquer outra pessoa em sua
vida.
Q.21 Até que ponto você tem um sentimento de
companheirismo em sua vida?
Q.22 Até que ponto você sente amor em sua vida?
Q.23 Até que ponto você tem oportunidades para amar?
Q.24 Até que ponto você tem oportunidades para ser
amado?

ANEXOS - 90

Anexo G - Formulário de avaliação das Atividades da vida diária (AVD)
Katz
Para cada área de funcionamento listada abaixo assinale a descrição que melhor se aplica. A palavra
―assistência‖ significa supervisão, orientação ou auxílio pessoal
Banho - A avaliação da atividade "BANHAR-SE" é considerada em relação ao uso do chuveiro, da banheira e
ao ato de esfregar-se em qualquer uma dessas situações.
Não recebe assistência (entra e sai
da banheira sozinho se essa é
usualmente utilizada para banho)

Recebe assistência no banho
somente para uma parte do
corpo (como costas ou uma
perna)

Recebe assistência no banho em
mais de uma parte do corpo

Vestir – Para avaliar a função "VESTIR-SE" considera-se o ato de pegar as roupas no armário, bem como o
ato de se vestir propriamente dito, incluindo-se botões, fechos e cintos. Calçar sapatos está excluído da
avaliação.
Pega as roupas e se veste
completamente sem assistência

Pega as roupas e se veste sem
assistência,
exceto
para
amarrar os sapatos

Recebe assistência para pegar as
roupas ou para vestir-se ou
permanece parcial ou totalmente
despido

Banheiro - A função ―USAR O BANHEIRO‖ compreende o ato de ir ao banheiro para excreções, higienizar-se
e arrumar as próprias roupas. Dependentes são aqueles que recebem qualquer auxílio direto ou que não
desempenham a função, incluindo o uso de "papagaios" ou "comadres"(neste caso considerar como ajuda
total).
Vai ao banheiro, higieniza-se e se
veste após as eliminações sem
assistência (pode utilizar objetos de
apoio como bengala, andador, barras
de apoio ou cadeira de rodas e pode
utilizar comadre ou urinol à noite
esvaziando por si mesmo pela
manhã

Recebe assistência para ir ao
banheiro ou para higienizar-se
ou para vestir-se após as
eliminações ou para usar urinol
ou comadre à noite

Não vai ao banheiro para urinar ou
evacuar

Transferência: A função "TRANSFERÊNCIA" é avaliada pelo movimento desempenhado pelo idoso para sair
da cama e sentar-se em uma cadeira e vice-versa. Dependentes são as pessoas que recebem qualquer
auxílio (parcial ou total) em qualquer das transferências.
Deita-se e levanta-se da cama ou da
cadeira sem assistência (pode
utilizar um objeto de apoio como
bengala ou andador

Deita-se e levanta-se da cama
ou da cadeira com auxílio

Não sai da cama

Continência: O termo "CONTINÊNCIA" refere-se ao ato inteiramente autocontrolado de eliminação de urina e
fezes. A dependência está relacionada à presença de incontinência total ou parcial em qualquer uma das
funções. Qualquer tipo de controle externo como enemas, cateterização ou uso regular de fraldas caracteriza a
pessoa como dependente (neste caso avaliar a necessidade de auxílio para a realização de um desses
procedimentos).
Tem controle sobre as funções de
urinar e evacuar

Tem ―acidentes‖ ocasionais *
acidentes = perdas urinárias ou
fecais

Supervisão para controlar urina e
fezes, utiliza cateterismo ou é
incontinente

Alimentação: a função "ALIMENTAR-SE" relaciona-se ao ato de dirigir a comida do prato (ou similar) à boca.
O ato de cortar alimentos ou prepará-los está excluído da avaliação. Dependentes são as pessoas que
recebem qualquer assistência pessoal. Aqueles que não se alimentam sem ajuda ou que utilizam sondas para
se alimentarem são considerados dependentes.
Alimenta-se sem assistência

Alimenta-se sem assistência,
exceto para cortar carne ou
passar manteiga no pão

Recebe assistência para se
alimentar ou é alimentado parcial
ou totalmente por sonda enteral ou
parenteral
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Anexo H - Atividades Instrumentais da Vida Diária (AIVD)

1.O (a) senhor (a) consegue usar o telefone?
2.O (a) senhor (a) consegue ir a lugares distantes, usando
algum, transporte, sem necessidade de planejamento
especial?
3. O (a) senhor (a) consegue fazer compras?

4. O (a) senhor (a) consegue preparar suas próprias
refeições

5. O (a) senhor (a) consegue arrumar a casa?

6. O (a) senhor (a) consegue trabalhos domésticos, como
pequenos reparos?

7. O (a) senhor (a) consegue lavar e passar a própria roupa?

8. O (a) senhor (a) consegue tomar seus remédios na dose e
horários corretos?

9. O (a) senhor (a) consegue cuidar de suas finanças?

Consegue sem ajuda
Consegui com ajuda
Não consegui
Consegue sem ajuda
Consegui com ajuda
Não consegui
Consegue sem ajuda
Consegui com ajuda
Não consegui
Consegue sem ajuda
Consegui com ajuda
Não consegui
Consegue sem ajuda
Consegui com ajuda
Não consegui
Consegue sem ajuda
Consegui com ajuda
Não consegui
Consegue sem ajuda
Consegui com ajuda
Não consegui
Consegue sem ajuda
Consegui com ajuda
Não consegui
Consegue sem ajuda
Consegui com ajuda
Não consegui

O senhor (a) sentiu alguma dor ou dores que o (a) incomodou ou incomoda com
frequência nos últimos 6 meses ou mais?
1. Sim ( ) 2. Não ( )
Obs: Se "sim" preencher Anexo I e Apêndice C

3
2
1
3
2
1
3
2
1
3
2
1
3
2
1
3
2
1
3
2
1
3
2
1
3
2
1
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Anexo I - Questionário “Geriatric Pain Measure” – versão em Português
Por favor, responda cada pergunta, marcando sim ou não
1. Você tem ou acha que teria dor com atividades intensas como correr, levantar
( ) NÃO
objetos pesados, ou participar de atividades que exigem esforço físico?
2. Você tem ou acha que teria dor com atividades moderadas como mudar uma mesa
( ) NÃO
pesada de lugar, usar um aspirador de pó, fazer caminhadas ou jogar bola?
3. Você tem ou acha que teria dor quando levanta ou carrega uma sacola de
( ) NÃO
compras?
4. Você tem ou acha que teria dor se subisse um andar de escadas?
5. Você tem ou teria dor se subisse apenas alguns degraus de uma escada?
6. Você tem ou teria dor quando anda mais que um quarteirão?
7. Você tem ou teria dor quando anda um quarteirão ou menos?
8. Você tem ou teria dor quando toma banho ou se veste?
9. Você já deixou de trabalhar ou fazer atividades por causa da dor?
10. Você já deixou de fazer algo que você gosta por causa da dor?
11. Você tem diminuído o tipo de trabalho ou outras atividades que faz devido à dor?
12. O trabalho ou suas atividades já exigiram muito esforço por causa da dor?
13. Você tem problemas para dormir devido à dor?
14. A dor impede que você participe de atividades religiosas?
15. A dor impede que você participe de qualquer outra atividade social ou recreativa
(além de serviços religiosos)?
16. A dor te impede ou impediria de viajar ou usar transportes comuns?
17. A dor faz você sentir fadiga ou cansaço?
18. Você depende de alguém para te ajudar por causa da dor?
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

22. Você tem dor todo dia?
23. Você tem dor várias vezes por semana?
24. Durante os últimos sete dias, a dor fez você se sentir triste ou depressivo?
Pontuação – Dê um ponto para cada ―Sim‖ e somar as respostas numéricas
Pontuação Total (0-42) _____ Pontuação Ajustada (Pontuação Total x 2,38) (0-100)
30‐69 dor moderada

( ) SIM
( ) SIM

( ) NÃO

( ) SIM

( ) NÃO

( ) SIM

( ) NÃO

( ) SIM

( ) NÃO

( ) SIM

( ) NÃO

( ) SIM

( ) NÃO

( ) SIM

( ) NÃO

( ) SIM

( ) NÃO

( ) SIM

( ) NÃO

( ) SIM

( ) NÃO

( ) SIM

( ) NÃO

( ) SIM

( ) NÃO

( ) SIM

( ) NÃO

( ) SIM

( ) NÃO

( ) SIM

( ) NÃO

( ) SIM

( 0 - 10)

( 0 - 10)

10

21. Você tem dor que nunca some por completo?

<30 dor leve

( ) SIM

>70 dor intensa

( ) NÃO

( ) SIM

( ) NÃO

( ) SIM

( ) NÃO

( ) SIM

( ) NÃO

( ) SIM
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Apêndice A - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

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: “CARACTERIZAÇÃO DA DOR CRÔNICA NA
POPULAÇÃO IDOSA COM ÊNFASE NAS DIFERENÇAS ENTRE GÊNEROS”
PESQUISADORES: Hazem Adel Ashmawi, cargo/função:

Médico Supervisor de Equipe

Técnica, inscrito no Conselho Regional de Medicina nº 66067, unidade HCFMUSP: Instituto
Central, Divisão de Anestesia/Equipe de Controle de Dor, e Áquila Lopes Gouvêa, enfermeira,
inscrita no Conselho Regional de Enfermagem, nº 77421, unidade HCFMUSP Instituto Central,
Divisão de Enfermagem/Equipe de Controle de Dor.
1. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA:
RISCO MÍNIMO x
RISCO BAIXO □
2. DURAÇÃO DA PESQUISA : 12 meses

RISCO MÉDIO □
RISCO MAIOR □
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HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO
PAULO-HCFMUSP

O(a) senhor(a) está sendo convidado(a) para participar voluntariamente deste estudo, cujo
objetivo é estudar como é a dor crônica no idoso e se há diferença entre a dor no homem idoso
e na mulher idosa.
Caso o(a) senhor(a) aceitar participar deste estudo, serão feitas várias perguntas sobre se o
senhor(a) sente dor crônica, o lugar onde dói e há quanto tempo. Serão feitas várias perguntas
sobre sua saúde física, sua vida emocional, sua relação com amigos e familiares, intensidade e
característica da sua dor e se o(a) senhor(a) tem alguma outra doença e perguntas sobre sua
escolaridade, trabalho, religião, entre outros.
Também será realizado um teste com aparelho chamado dolorímetro ou algômetro de pressão,
que serve para medir a dor em qualquer parte do corpo, ou seja, ele diz o quanto de pressão é
suficiente para provocar dor ou desconforto. O pesquisador irá pressionar o aparelho para
impor a pressão sobre o músculo trapézio e o senhor(a) irá falar quando a intensidade aplicada
causar desconforto ou dor.
O único risco esperado que o(a) senhor(a) pode sentir é talvez um cansaço em responder as
perguntas. O senhor(a) é livre para expressar suas ideias. O senhor(a) poderá fazer qualquer
questionamento acerca do estudo e sobre sua participação, se o senhor(a) tiver alguma dúvida
procurarei esclarecê-lo em qualquer fase da pesquisa. A sua participação é voluntária,
portanto, o(a) senhor(o) não é obrigado(a) a participar do estudo.
O senhor(a) tem o direito de sair da pesquisa em qualquer etapa e em momento algum isso lhe
trará prejuízos. Não há nenhum ganho ou benefício para o(a) paciente por concordar em
participar do projeto de pesquisa, mas participando deste estudo o(a) senhor(a) ajudará a
entender como é a dor no idoso e na idosa, se elas são diferentes ou não.
Não existe nenhum procedimento alternativo que possa ser vantajoso para o(a) senhor(a).
Em qualquer etapa do estudo, o(a) senhor(a) terá acesso aos profissionais responsáveis pela
pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. O principal investigador é o Prof. Dr. Hazem
Adel Ashmawi, que pode ser encontrado no endereço Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 255
Telefone 2661-6680.
Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato com o
Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua Ovídio Pires de Campos, 225 – 5º andar – tel: 26616442 ramais 16, 17, 18 – e-mail: cappesq@hc.fm.usp.br.
É garantida a liberdade da retirada do consentimento a qualquer momento e deixar de participar
do estudo, sem qualquer prejuízo à continuidade de seu tratamento na Instituição.
As informações obtidas serão analisadas em conjunto com outros pacientes, não sendo
divulgado a identificação de nenhum paciente.
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O(a) senhor(a) tem o direito de ser mantido atualizado sobre os resultados parciais das
pesquisas, quando em estudos abertos, ou de resultados que sejam do conhecimento dos
pesquisadores.
Não há despesas pessoais para o participante em qualquer fase do estudo, incluindo exames e
consultas. Também não há compensação financeira relacionada à sua participação. Se existir
qualquer despesa adicional, ela será absorvida pelo orçamento da pesquisa.
Os pesquisadores se comprometem a utilizar os dados coletados somente para esta pesquisa.

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO
PAULO-HCFMUSP
Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que foram
lidas para mim, descrevendo o estudo “CARACTERIZAÇÃO DA DOR CRÔNICA NA
POPULAÇÃO IDOSA COM ÊNFASE NAS DIFERENÇAS ENTRE GÊNEROS”

Eu discuti com a enfermeira Áquila Lopes Gouvêa sobre a minha decisão em participar neste
estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a serem
realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos
permanentes. Ficou claro também que minha participação é isenta de despesas e que tenho
garantia do acesso a tratamento hospitalar quando necessário. Concordo voluntariamente em
participar deste estudo e poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou
durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa
ter adquirido, ou no meu atendimento neste Serviço.

-----------------------------------------------------------------------Assinatura do paciente/representante legal

Data

/

/

/

/

------------------------------------------------------------------------Assinatura da testemunha

Data

Para casos de pacientes menores de 18 anos, analfabetos, semianalfabetos 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.

-------------------------------------------------------------------------
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Apêndice B - Característica Sociodemográfica, Dados Clínicos e Limiar de Dor

Característica Sociodemográfica
1. Cor ou Raça
Branca ( ) Negra ( ) Amarela ( ) Parda ( ) Indígena ( )
2. Estado Civil
A. Solteiro ( ) B. Casado ( ) C. União Consensual ( ) D. Divorciado ( ) E. Separado ( )
F. Viúvo ( )
3. Mora sozinho ?
Sim ( ) 2. Não ( )
4. Religião
A. Ateu ( ) B. Católico ( ) C. Evangélico ( ) D. Espírita ( ) E. Budista ( )
F. não tem religião ( ) G. Outros ( ) ________________
4.1 Praticante:
A. Sim ( ) B. Não ( )
5. Domicílio
A. Próprio ( ) B. Alugado ( ) C. Outra situação (

) _____________________________

9. Situação de Trabalho
9.1. Profissão ________________________9.2. Ocupação principal__________________
9.3.Ocupação Atual___________________ A. Empregado ( )
C. Aposentado ( )

B. Desempregado ( )

D. licença saúde ( ) E. Dona de casa ( ) F. Autônomo ( )

G. Informal ( ) H. Outros (

) ___________

Dados Clínicos
1.O senhor(a) tem alguma doença conhecida? 1. Sim ( ) 2. Não ( )
Se sim. Quais doenças?
A. Diabetes Mellitus ( ) B. Hipertensão Arterial ( ) C. AVC ( ) I. DPOC ( ) H. Asma ( )
D. Doença Arterial Coronariana ( ) E. Doenças Vasculares ( ) F. Úlceras de pressão ( )
G. Anemia ( ) J. Úlcera Péptica ( ) L. Artrose ( ) M. Obesidade ( ) N. Epilepsia ( )
O. Depressão ( ) P. Doença de Parkinson ( ) Q. HIV/AIDS ( ) R. Amputação de Membro ( )
Outros: ________________________________
O senhor(a) está fazendo reposição hormonal? ( ) Sim ( ) Não
Se sim. Quais?

Limiar de dor
a

1 medida_______________
a

2 medida_______________
a

3 medida_______________
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Apêndice C - Questionário Tempo de dor, localização e diagnóstico

1. Duração da dor ( ) meses ou ( ) anos?___________ 2. Diagnóstico da dor? _________
3. Marque sobre as figuras, com um X, as áreas onde você sente dor e onde a dor é mais
intensa

