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RESUMO 

Introdução: O envelhecimento é um aspecto natural, progressivo e individual, o 

qual pode ser observado no indivíduo alterações de suas funções fisiológicas. 

Dentre as alterações fisiológicas ligadas às funções musculoesqueléticas nas 

pessoas idosas, a dor tem importante impacto psicossocial e econômico, além 

disso, pode causar incapacidade funcional. Objetivo: Avaliar a dor 

musculoesquelética de idosos em três cenários distintos: zona urbana, zona rural 

e Instituição de Longa Permanência para Idosos. Método: Estudo observacional, 

do tipo transversal, com abordagem quantitativa, realizado no município de Cuité 

– PB. A amostra foi não probabilística, por conveniência, de 27 idosos em cada 

cenários: residentes em uma ILPI, na zona urbana e na zona rural. Os dados 

foram coletados através da fase 1 do Programa Comunitário de Controle de 

Doenças Reumáticas (COPCORD), nos meses de julho e agosto de 2017 e 

foram analisados pelos testes estatísticos qui-quadrado e teste exato de Fischer. 

Resultados: Dentre os 81 idosos avaliados no estudo, houve uma 

predominância pelo sexo feminino, na faixa etária de 60 a 65 anoS. Com relação 

a presença, intensidade e local de dor nos últimos 7 dias e no passado, não 

houve nenhuma associação estatisticamente significante encontrada entre os 

cenários avaliados. Conclusão: A dor musculoesquelética em idosos foi 

avaliada nos três locais de moradia, não sendo encontrada nenhuma associação 

desses locais com a presença, local e intensidade da dor nos últimos sete dias 

ou em algum momento no passado. Esse trabalho pode contribuir para comparar 

com outras realidades de ILPI e idosos pertencentes a outras comunidades. 

 

Palavras-chave: Idoso; Dor Musculoesquelética; Instituição de Longa 

Permanência para Idosos. 
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ABSTRACT 

Introduction: Aging is a natural, progressive and individual aspect, which can be 

observed in the individual changes in their physiological functions. Among the 

physiological changes associated with musculoskeletal functions in the elderly, 

pain has a significant psychosocial and economic impact, and can also cause 

functional disability. Objective: To evaluate the musculoskeletal pain of the 

elderly in three different scenarios: urban area, rural area and Institution of Long 

Stay for the Elderly. Method: Cross - sectional observational study with 

quantitative approach, carried out in the city of Cuité - PB. The sample was non-

probabilistic, for convenience, of 27 elderly people in each scenario: residents in 

an ILPI, in the urban area and in the rural area. Data were collected through 

Phase 1 of the Community Program for the Control of Rheumatic Diseases 

(COPCORD), in the months of July and August of 2017 and were analyzed by 

chi-square statistical tests and Fischer's exact test. Results: Among the 81 

elderly evaluated in the study, there was a predominance of females, in the age 

range of 60 to 65 years. Regarding the presence, intensity and location of pain in 

the last 7 days and in the past, there was no statistically significant association 

found between the scenarios evaluated. Conclusion: Musculoskeletal pain in the 

elderly was evaluated in all three places of residence. No association was found 

with the presence, location and intensity of pain in the last seven days or at some 

time in the past. This work can contribute to compare with other realities of ILPI 

and the elderly belonging to other communities. 

 

Key-words: Aged; Musculoskeletal Pain; Homes for the Aged. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O aumento da população idosa é um fenômeno mundial, tendo os países 

desenvolvidos a maior parte desse idosos, devido às melhores condições de 

saúde e socioeconômicas da população. O Brasil é um país em 

desenvolvimento, porém o envelhecimento populacional também é realidade e 

considerado um fator preocupante de saúde pública, isso porque há um aumento 

na taxa das doenças crônicas, as quais atingem mais as pessoas nessa faixa 

etária e que, por conseguinte, compromete a fisiologia da pessoa idosa. Quanto 

mais idosos vivendo no Brasil, maiores serão as necessidades do sistema 

público de saúde em promover, manter e reabilitar a saúde dessa população 

(MACEDO; COSTA; VIEIRA, 2018; DAGIOS; VASCONCELLOS; 

EVANGELISTA, 2015). 

O envelhecimento humano é um fenômeno natural, progressivo e 

individual, o qual pode ser observado no indivíduo alterações de suas funções 

fisiológicas, exigindo cuidados específicos para essa faixa etária (TRIZE et al, 

2014). A vulnerabilidade da pessoa idosa, caracterizada pelo aumento da 

suscetibilidade física e emocional, comparada ao indivíduo jovem, é dependente 

de uma complexa inter-relação de fatores físicos, psicológicos e sociais, 

econômicos e culturais (LANFERDINI et al, 2015). 

Essas alterações na composição corporal associadas ao envelhecimento, 

como redução da massa muscular e aumento da gordura corporal são 

preocupantes nessa população, pois com a redução da massa muscular, a 

diminuição na capacidade de produção de força somada outros fatores inerentes 

ao envelhecimento ocasiona desequilíbrios na estrutura musculoesquelética, 

podendo ocasionar ou agravar os processos degenerativos da mesma 

(GONÇALVES et al, 2015; BARBOSA, ALMEIDA, ROSSI BARBOSA, ROSA 

ROSSI-BARBOSA, 2014; TRIZE et al, 2014). 

Dentre os agravos que as alterações fisiológicas ligadas às funções 

musculoesqueléticas nas pessoas idosas a dor tem importante impacto 

psicossocial e econômico, tanto para o indivíduo e sua família, além disso, a dor 

pode causar incapacidade funcional (TRIZE et al, 2014). 

Para avaliar a função musculoesquelética o Programa Orientado para a 

Comunidade para Controle de Doenças Reumáticas (Community-Oriented 
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Program for the Control Of Rheumatic Diseases - COPCORD), foi criado em 

1981 com o objetivo principal de reunir informações sobre a prevalência de sinais 

e sintomas de doenças reumáticas e musculoesqueléticas dentro das 

comunidades em países em desenvolvimento (JENNINGS; SATO; PINHEIRO; 

FERRAZ, 2015). 

Desenvolvido pela Organização Mundial de Saúde em parceria com Liga 

Internacional de Reumatologia, o COPCORD é um importante instrumento para 

triagem de dor musculoesquelética, resultando em um diagnóstico situacional da 

localidade onde é aplicado. O COPCORD foi usado internacionalmente nos 

últimos 30 anos, e sua precisão foi comprovada com resultados satisfatórios. No 

Brasil, o COPCORD foi utilizado para conhecer o perfil da população geral em 

relação às doenças reumáticas, tendo uma amostra de pessoas idosas não 

muito grande em relação as demais (REIS-NETO et al, 2015; NÁJERA et al, 

2016). 

Entende-se, neste estudo, que pensar nos locais de moradia de uma 

população que cresce a cada ano, remete-nos a pensar também em novas 

formas de organização para atender e gerir, no sentido de acolher melhor não 

só o idoso de hoje, mas também as gerações futuras. Por isso, é importante 

estudar os diversos locais de moradia aos quais essa população está inserida e 

assim perceber quais os fatores que influenciam a composição do 

envelhecimento saudável dessa população. 

Diante disso, essa pesquisa tem o objetivo de avaliar dor 

musculoesquelética de idosos em três cenários distintos: zona urbana, zona rural 

e Instituição de Longa Permanência para Idosos 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

  

Avaliar a dor musculoesquelética de idosos em três cenários: zona 

urbana, zona rural e Instituição de Longa Permanência para Idosos. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Caracterização da população estudada através dos dados 

sociodemográficos e local de moradia; 

• Avaliar a associação entre dor musculoesquelética no passado e o local 

de moradia; 

• Avaliar a associação entre dor musculoesquelética nos últimos sete dias 

e o local de moradia. 
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

3.1 DOR MUSCULOESQUELÉTICA EM PESSOAS IDOSAS 

 

 Existem muitas condições clínicas que afetam o sistema 

musculoesquelético que podem resultar em incapacidade funcional, deterioração 

da qualidade de vida e aumento da morbimortalidade. Dentre os sintomas que 

mais acometem os indivíduos com doenças reumáticas está a dor 

musculoesquelética. Ela representa um sintoma multicausal e heterogêneo que 

compromete a qualidade de vida, e estando associada a outras comorbidades é 

considerada um problema de saúde devido a uma incapacidade secundária, 

aumentando os riscos à saúde e recursos para tratamento (REIS-NETO, 2015; 

QUINTANA et al, 2016). 

 Devido ao avanço da ciência e da tecnologia, a expectativa de vida 

aumentou consideravelmente, proporcionando longevidade aos indivíduos, e a 

população idosa é a de maior índice de crescimento demográfico. O sistema 

musculoesquelético contribui para a manutenção do equilíbrio estático e 

dinâmico influenciando na sua capacidade funcional (SANTANA; LIMA, 2015). 

 Na pessoa idosa a dor pode ter diversas origens e afeta, principalmente 

suas AVDs, o que pode ocasionar dependência e possivelmente 

institucionalização. Esses sintomas álgicos decorrem principalmente ao estilo de 

vida e pelo prolongamento da vida dos indivíduos em geral (SANTANA; LIMA, 

2015), sendo considerado um importante fator que influencia o envelhecimento 

humano saudável, uma vez que o indivíduo se encontra impossibilitado de 

realizar as atividades que antes realizava devido a essa condição. 

 Alguns fatores podem estar associados a ocorrência de dores 

musculoesqueléticas em pessoas idosas, como sexo feminino, idade avançada, 

origem asiática, cor branca, deficiência hormonal, presença de comorbidades, 

fatores genéticos, fragilidade ou histórico de fratura prévia, fraqueza de membros 

inferiores, déficit de equilíbrio e polifarmácia. Dentre os fatores extrínsecos estão 

os relacionados ao estilo de vida, como baixo peso corpóreo, sedentarismo, 

tempo de exposição ao tabaco, uso abusivo de álcool e deficiência de vitamina 

D. A dor no idoso também está relacionada a doenças musculoesqueléticas, 
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promovendo impacto além na qualidade de vida, na independência e na 

participação social do idoso (MELO et al, 2017). 

 As dores musculoesqueléticas em pessoas idosas é algo ainda mais 

preocupante, pois podem interferir na locomoção desses idosos, propiciando 

desequilíbrio, restrição de mobilidade, e, consequentemente, aumentando o 

risco de queda (MELO et al, 2017). Por isso esse processo merece um 

monitoramento da condição do idoso, uma vez que o aumento da longevidade é 

realidade no cenário mundial. 

  

3.2 REPRESENTATIVIDADE DA ILPI PARA A SAÚDE DO IDOSO 

 

 As Instituições de Longa Permanência para Idosos são locais onde a 

assistência é contínua, complexa e dinâmica. Elas crescem cada vez mais no 

mundo inteiro e podem ser meios de criação de vínculo pelo cuidado em longo 

prazo estabelecido. Historicamente, essas instituições foram criadas em meio a 

escândalos e em condições abaixo dos padrões esperados pela sociedade da 

época, pode ser daí que surja a imagem pejorativa das ILPI até nos dias atuais 

(ELIOPOULOS, 2009). 

 Até o século XVIII, todos os excluídos socialmente, mendigos, prostitutas 

e criminosos eram alocados em locais de exclusão, inclusive os idosos, os quais 

eram vistos como um “peso” para sociedade, uma vez que não tinha mais valor 

como mão de obra e acumulavam doenças que demandava de cuidados 

(COSTA; MERCADANTE, 2013). 

 Esses locais até então eram chamados de “asilos” e Sociedade Brasileira 

de Gerontologia e Geriatria adotou a expressão “Instituição de Longa 

Permanência para Idosos” para designar o tipo de instituição (COSTA; 

MERCADANTE, 2013). 

 O Brasil tem um papel importante ao se tratar de políticas voltadas ao 

idoso, porém o cuidado domiciliar ao idoso rompendo os três níveis de atenção 

à saúde, promoção, prevenção e recuperação da saúde do indivíduo ainda não 

é ponderado na legislação (GALES et al, 2017). 

 Frente à necessidade de criar condições favoráveis aos idosos que 

residem em ILPIs e qualificar a prestação de serviços públicos e privados nas 

mesmas, o Ministério da Saúde publicou a RDC nº 283, de 26 de setembro de 
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2005, a qual regulamenta e define as normas de funcionamento das ILPI no país 

(BRASIL, 2005). 

 Ao se falar de ILPI, um ponto importante a ser considerado é a questão 

do afastamento do sujeito, excluído do mundo exterior. A partir do momento em 

que o sujeito deixa a sua própria residência, não deixa de lado apenas seus bens 

materiais, mas também sua vida social, familiar, significados de uma vida inteira, 

o que causa efeitos psicossociais do institucionalizado que precisa se adaptar a 

uma nova realidade com pessoas as quais ele nunca conviveu, necessitando 

gerar uma nova rotina na sua vida (COSTA; MERCADANTE, 2013). 

 O idoso institucionalizado perde, além da sua liberdade de gerir livremente 

sua vida, a sua autonomia e individualidade, pois as ILPI tem caráter de 

“instituições totais” as quais são definidas como locais de residência e trabalho 

onde um grande número de indivíduos com situações semelhantes, separados 

da sociedade por considerável período de tempo, levam uma vida fechada e 

formalmente administrada (GOFFMAN, 1961). É comum a compreensão de que 

apenas idosos dependentes são institucionalizados, quando a família não tem 

condições de manter aquele idoso em seu domicílio e/ou não tem condições 

financeiras para arcar financeiramente com um cuidador, essas famílias optam 

por internar o familiar idoso em uma ILPI. Porém algumas famílias optam pela 

institucionalização do idoso, não considerando o seu grau de dependência, mas 

algum outro fator, como por exemplo, a disposição de cuidador familiar para a 

pessoa idosa. Sendo assim, alguns idosos são tratados de maneira igual sem 

distinção de grau de dependência e cognição, prejudicando o seu 

envelhecimento de forma gradual e saudável (GONÇALVES et al, 2010). 

 É importante considerar que as ILPI não são instituições de saúde, são 

estabelecimentos que os moradores recebem, além de moradia, alimentação e 

vestuário, serviços médicos e medicamentos, assistência voltada à clínica ou à 

terapêutica. Por isso justifica-se a associação de que as ILPIs são instituições 

de saúde (CAMARANO, KANSO, 2010). 

 A trajetória histórica das ILPI não reflete uma boa visão do que elas 

representam, por isso deve-se pensar em novas organizações e maneiras que 

preencham o tempo ocioso que os idosos passam. As ILPI estão com mais 

visibilidade na sociedade devido ao aumento da expectativa de vida e do 

aumento do cuidado institucionalizado, isso requer uma reestruturação para lidar 
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com a ideia de “rejeição” ligada as ILPI e assim geri-las de forma mais 

competente e humana (COSTA; MERCADANTE, 2013). 

 

3.3 INSTRUMENTO COPCORD COMO TRIAGEM PARA DOR 

MUSCULOESQUELÉTICA 

 

 Com o objetivo de avaliar as doenças reumáticas prevalentes no mundo 

e avaliar a dor e incapacidade em populações dos países em desenvolvimento, 

a OMS e a ILAR criaram o Programa Orientado para a Comunidade para 

Controle de Doenças Reumáticas (COPCORD), destinado a reconhecer, 

prevenir, e controlar doenças reumáticas (GRANADOS et al, 2016). 

É um instrumento de baixa infraestrutura e de baixo custo que foi 

implementado em mais de 20 países, esse programa permite estimar a 

frequência de eventos musculoesqueléticos com mais ênfase na dor, 

incapacidades e síndromes reumáticas (REIS-NETO et al, 2015). 

 O questionário COPCORD, previamente adaptado e validado 

transculturalmente, serve como ferramenta de coleta de dados (GRANADOS et 

al, 2016). O instrumento consiste nas seguintes quatro seções: uma seção 

explicativa; uma seção que inclui dados sociodemográficos, histórico de trabalho 

e doenças autorreferidas; e uma seção para identificar a dor musculoesquelética 

nos últimos sete dias ou em algum momento durante a vida do sujeito no 

passado. Questiona características como intensidade da dor e sua associação 

com trauma, limitação física, adaptação e comportamento de busca de 

assistência e tratamento médico. Ao final, o COPCORD inclui uma seção 

destinada a avaliar a capacidade funcional, medida pelo Índice de Incapacidade 

do Questionário de Avaliação de Saúde curto e validado (QUINTANA et al, 

2016). Os estudos utilizando a metodologia COPCORD são geralmente voltados 

à população geral como forma de rastreamento de doenças reumáticas (REIS-

NETO et al, 2015), já o presente estudo teve como foco somente a população 

idosa. 

 O COPCORD já foi usado internacionalmente nos últimos 30 anos, e sua 

precisão foi comprovada com resultados satisfatórios. O programa consiste em 

três estágios, sendo o primeiro estágio dividido em três fases. Na fase um, as 

pessoas de uma área definida são entrevistadas sobre sintomas 
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musculoesqueléticos usando o questionário COPCORD. Na fase dois, aqueles 

que apresentaram manifestações musculoesqueléticas sem história de trauma e 

também respondem às perguntas sobre deficiência, são convidadas para uma 

avaliação realizada por um reumatologista, sendo a partir desse momento que 

ocorre a triagem e divisão dos grupos de doenças reumáticas. Por último, a fase 

três inclui avaliação médica e exames laboratoriais e radiográficos, quando 

necessário, para concluir o diagnóstico, recebendo medicação de acordo com a 

sua doença (JENNINGS; SATO; PINHEIRO; FERRAZ, 2015).  

O segundo estágio do COPCORD visa educar profissionais de saúde para 

uma gestão mais adequada de tratamento da doença reumática. O estágio três 

é a identificação de fatores de risco ambientais e genéticos de doenças 

musculoesqueléticas e distúrbios para prevenir ou minimizar doenças 

reumáticas (REIS-NETO et al, 2015; NÁJERA et al, 2016). 

 O uso da metodologia COPCORD para detectar distúrbios 

musculoesqueléticos e doenças reumáticas de maneira fácil e rápida é um ponto 

importante a ser destacado. Apesar dos dados clínicos fornecidos pelo 

participante sobre as características da dor e incapacidade funcional possuírem 

um teor também emocional, um aspecto que deve ser levado em conta é o fato 

do programa ser composto por avaliações de profissionais médicos em dois 

momentos e o encaminhamento rápido a um especialista é a grande vantagem 

desse programa (QUINTANA et al, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 MÉTODO 
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4.1 NATUREZA DO ESTUDO  

Trata-se de um estudo observacional, do tipo transversal, com abordagem 

quantitativa, realizado no município de Cuité-PB que surgiu de uma pesquisa 

maior intitulada “Avaliação dos sintomas musculoesqueléticos e da saúde bucal 

de idosos em três cenários distintos”.  

 

4.2 LOCAL E POPULAÇÃO DO ESTUDO 

  

A amostra foi composta de maneira não-probabilística, por conveniência, 

com todos os idosos institucionalizados no momento da coleta dos dados na 

única ILPI da cidade de Cuité-PB (n=27), a qual serviu de parâmetro para 

pareamento por sexo e idade com idosos pertencentes a zona urbana e zona 

rural do referido município.  

O município de Cuité está localizado na microrregião do Curimataú 

Ocidental com população estimada de aproximadamente 20 mil habitantes, 

sendo cerca de 15% destes composta por pessoas acima de 60 anos, 

consideradas pessoas idosas (BRASIL, 2017). 

A amostra final foi composta por três grupos: 27 idosos pertencentes a 

ILPI, 27 idosos pertencentes a zona rural e 27 idosos pertencentes a zona 

urbana do município de Cuité-PB.  

A coleta dos dados iniciou-se com todos os idosos, sem nenhuma 

exceção, institucionalizados na ILPI e seguiu-se pelo pareamento por sexo e 

idade, com a mesma quantidade de participantes com moradores da zona 

urbana e rural, através de busca ativa nas unidades básicas de saúde, nos dias 

de atendimento específico (hiperdia), do município com a ajuda dos agentes 

comunitários de saúde. 

Os entrevistadores orientaram os agentes comunitários de saúde acerca 

do perfil dos idosos da ILPI e assim puderam traçar um pareamento dos idosos 

da comunidade, na zona rural e urbana, semelhantes aos perfis encontrados na 

ILPI. 

Os idosos da ILPI que não conseguiam se comunicar por motivos 

funcionais ou problemas de voz, foi solicitada a ajuda do cuidador específico, 

não havendo danos com relação as respostas da autopercepção em saúde, 

tendo em vista que eles foram entrevistados e conseguiam se expressar, sendo 
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que o cuidador foi essencial apenas para a interpretação do modo de se 

comunicar destes idosos. 

 

4.3 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO 

 

Foram incluídos nesse estudo os idosos a partir de 60 anos que 

conseguiam entender e responder aos questionários e estavam dentro dos 

parâmetros relacionados ao pareamento sexo/idade aos da ILPI, sendo 

excluídos os que estavam fora desse perfil. Os idosos que estavam em processo 

de declínio cognitivo ou com demência já instalada foram excluídos do estudo 

após uma avaliação por uma enfermeira geriatra. 

 

4.4 ASPECTOS ÉTICOS 

 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética da FACISA/UFRN (no parecer 

2.116.337) (APÊNDICE A) e os participantes leram e assinaram o Termo De 

Consentimento Livre e Esclarecido (APÊNDICE B). Aos que não eram 

alfabetizados, o TCLE foi lido pelo entrevistador e realizada a impressão digital 

do participante. 

 

4.5 PROCEDIMENTOS PARA A COLETA E ANÁLISE DOS DADOS 

 

As avaliações foram realizadas em contato único com os idosos, no 

período compreendido entre julho e agosto de 2017, na forma de entrevistas 

indutivas utilizando o instrumento da fase um do COPCORD (ANEXO A). 

Primeiramente, procedeu-se a coleta com todos os idosos residentes no 

período na ILPI localizada na cidade de Cuité-PB e, em seguida, a coleta deu-

se nas unidades básicas de saúde de diversas regiões da zona urbana e rural 

da mesma cidade após pareamento por sexo e idade com os indivíduos 

residentes na ILPI. 

 O COPCORD é um questionário extenso que fornece inúmeras 

informações acerca de diferentes situações relacionadas as diversas condições 

de dores musculoesqueléticas. Porém, de acordo com o objetivo deste trabalho, 

preferiu-se focar a análise nas questões que nos traziam informações relevantes 



24 
 
a presença (questões 29 e 32), local (questões 31 e 36) e intensidade da dor 

(questões 30 e 35), seja nos últimos 7 dias ou anteriormente a isso, em qualquer 

data do passado. 

Para avaliar a intensidade da dor foi considerada a Escala Visual 

Analógica, a qual é considerada simples e de rápida aplicação, sendo fácil para 

o paciente entender e uma forma adequada para estimar a intensidade da dor 

no momento de sua aplicação (MARTINEZ; GRASSI; MARQUES, 2011).  

A EVA consiste em uma linha horizontal com 10 centímetros de 

comprimento, assinalada em uma de suas extremidades a classificação “sem 

dor” e na outra a classificação “dor máxima, sendo assim cada participante 

respondeu a intensidade da sua dor e o avaliador marcou na escala. Nesse 

estudo poucos participantes referiram a sua dor em sua máxima intensidade, já 

em um estudo na Argentina 77,3% apresentaram dor intensa nos últimos sete 

dias (MAZZUCCO et al, 2017; QUINTANA et al, 2016). 

 Para categorização dos dados, as questões 31 e 36, relacionadas ao local 

da dor, foram divididas em três categóricas: 1 – esqueleto axial (coluna e 

pescoço), 2 – esqueleto superior (ombro, cotovelo, punhos e mãos) e 3 – 

esqueleto inferior (quadril, coxa, joelho, tornozelo e dedos dos pés). Com os 

resultados “frente” e “costas” unidos no resultado dessa mesma categoria.  

A variável intensidade da dor, representada pelas questões 30 e 35, foram 

categorizadas em: 1 – ausente, 2 – leve, 3 – moderada e 4 – intensa. Já a 

presença da dor, representadas pelas questões 29 e 32, foram categorizadas 

em: sim – dor presente, não – dor ausente.  

 

 4.6 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

 Inicialmente os dados foram analisados de acordo com a normalidade 

pelo teste de Kolmogorov-Smirnov, encontrando que todas as variáveis 

apresentaram distribuição não-normal. A análise descritiva das características 

sociodemográficas e de todas as variáveis foi feita por meio de porcentagens. 

 As variáveis foram tratadas estatisticamente pelo SPSS versão 21, 

através de testes de associação de Qui-quadrado (X2) ou exato de Fischer 

quando as variáveis não respeitavam os critérios exigidos pelo X2. Sendo assim, 

apenas a variável que associava o local de moradia com a presença de dor, seja 



25 
 
em 7 dias ou no passado, foi testada pelo Qui-quadrado. Já a associação do 

local de moradia com a intensidade da dor (7 dias ou passado) e a localização 

da dor (7 dias ou passado) foi testado pelo exato de Fischer. Foi adotado um 

nível de significância de 5% (α<0,05) para a hipótese nula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 RESULTADOS 
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Dentre os 81 idosos avaliados no estudo (27 ILPI – instituição de longa 

permanência, 27 ZU – zona urbana, 27 ZR – zona rural), 63 (77,8%) deles eram 

naturais da cidade de Cuité-PB, com predominância pelo sexo feminino 60 

(74,1%) e maior prevalência de idade entre os idosos de 60-65 anos (32,1%). 

Cerca de 50% destes tinham uma renda de dois a cinco salários mínimos e 

54,3% tinham companheiros. A descrição detalhada está apresentada na tabela 

1. 

 

Tabela 1 – Caracterização sociodemográfica da amostra (n=81) 

Variáveis (%) 

Idade 

          60-65 

          66-70 

          71-75 

          76-80 

           > 80 

 

32,1 

17,3 

17,3 

13,5 

19,8 

Local de origem 

Cuité (PB) 

Outros locais 

 

77,8 

22,2 

Sexo  

Feminino 

Masculino 

 

74,1 

25,9 

Renda familiar 

Até 1 salário mínimo      

         2 a 5 salários mínimos 

 

48,1 

51,9 

Situação conjugal 

Sem companheiro (a) 

        Com companheiro (a) 

 

45,7 

                  54,3 

 

Com relação à dor, tanto há 7 dias quanto no passado, os idosos nos três 

locais de moradia não referiram dor, sem nenhuma associação estatisticamente 

significante encontrada, o que está detalhado na tabela 2 (presença da dor nos 

últimos 7 dias) e tabela 3 (presença da dor no passado). 
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Tabela 2 – Associação entre o local de moradia e a presença da dor nos 

últimos 7 dias: 

 Sim Não Valor do teste p-valor  

 n(%) n(%)    

Zona Urbana 10(37,0) 17(63,0) 1,986 0,412  

ILPI 8(29,6) 19(70,4)    

Zona Rural 13(48,1) 14(51,9)    

 

Tabela 3 – Associação entre o local de moradia e a presença da dor no 

passado: 

 Sim Não Valor do teste p-valor 

 n(%) n(%)   

Zona Urbana 10(37,0) 17(63,0) 0,437 0,875 

ILPI 10(37,0) 17(63,0)   

Zona Rural 8(29,6) 19(70,4)   

 

 Em se tratando da intensidade da dor referida, tanto para 7 dias quanto 

para o passado, as maiores porcentagens indicam a ausência da dor, sem 

nenhuma relação estatisticamente significante apontada, detalhado na tabela 4 

(intensidade da dor nos últimos 7 dias) e tabela 5 (intensidade da dor no 

passado). 

 

 

 

 

 

 

Tabela 4 – Associação entre o local de moradia e a intensidade da dor nos 

últimos 7 dias: 
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 Ausente Leve Moderada Intensa Valor do teste p-valor 

 n(%) n(%) n(%) n(%)   

Zona Urbana 18(66,7) 2(7,4) 4(18,4) 3(11,1) 6,921 0,303 

ILPI 21(77,8) 1(3,7) 4(14,8) 1(3,7)   

Zona Rural 13(48,1) 1(3,7) 8(29,6) 5(18,5)   

 

Tabela 5 – Associação entre o local de moradia e a intensidade da dor no 

passado: 

 Ausente Leve Moderada Intensa Valor do teste p-valor 

 n(%) n(%) n(%) n(%)   

Zona Urbana 18(66,7) 0(0,0) 6(22,2) 3(11,1) 3,281 0,826 

ILPI 18(66,7) 2(7,4) 5(18,5) 2(7,4)   

Zona Rural 18(66,7) 2(7,4) 6(22,2) 1(3,7)   

 

Pelo estudo do local da dor, a amostra indicada para os últimos 7 dias 

teve maior porcentagem entre os moradores da zona urbana, apontando para o 

esqueleto inferior (41,7%) e menor porcentagem apontando para o esqueleto 

axial entre os moradores da zona rural (10%), porém, sem associação 

significativa, percebível na tabela 6. 
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Tabela 6 – Associação entre local de moradia e o local da dor nos últimos 

7 dias: 

   Esq Axial Esq Superior Esq Inferior Valor do teste p-valor 

 n(%) n(%) n(%)   

Zona Urbana 3(25,0) 4(33,3) 5(41,7) 3,117 0,607 

ILPI 1(12,5) 4(50,0) 3(37,5)   

Zona Rural 1(10,0) 2(20,0) 7(70,0)   

 

Já se tratando da localização da dor no passado, a maior porcentagem 

também foi com relação ao esqueleto inferior, porém relatado pelos moradores 

da zona rural (75%) e a menor porcentagem com relação aos residentes na ILPI 

em relação ao esqueleto superior (0%), contudo, também não houve 

significância na associação dos locais de dor referidos com os locais de moradia, 

visto na tabela 7. 

 

Tabela 7 – Associação entre local de moradia e o local de dor no passado: 

 Esq Axial Esq Superior Esq Inferior Valor do teste p-valor 

  n(%) n(%) n(%) 2,735 0,748 

Zona Urbana 2(20,0) 2(20,0) 6(60,0)   

ILPI 3(37,5) 0(0,0) 5(62,5)   

Zona Rural 1(12,5) 1(12,5) 6(75,0)   

 

 

 

 

 

 

 

6 DISCUSSÃO 
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 Esse estudo avaliou uma associação entre o local de moradia da pessoa 

idosa – ILPI, zona urbana e zona rural – com a presença da dor 

musculoesquelética e seus aspectos, como intensidade e localização, utilizando 

a metodologia da fase I do COPCORD, com seleção por conveniência de 

participantes. 

O envelhecimento populacional traz uma peculiaridade, a feminização da 

velhice, um aspecto que vem sendo amplamente discutido e analisado. No 

presente estudo isso é observado e o contingente de mulheres participantes da 

pesquisa é relevante. Vieira Almeida et al (2015) observou que as mulheres 

constituem a maioria da população idosa em todas as regiões do mundo, e as 

estimativas são de que as mulheres vivam, em média, de cinco a sete anos a 

mais que os homens.  

Em um estudo na Argentina, também utilizando a metodologia 

COPCORD, as mulheres foram a maioria das participantes, mesmo não sendo 

um estudo voltado para a população idosa, as mulheres demonstram mais 

interesse na participação da promoção à saúde e prevenção de doenças 

(QUINTANA et al, 2016). 

Em relação a presença de dor musculoesquelética, as maiores 

porcentagens encontradas nesse estudo foram de ausência de dor tanto nos 

últimos sete dias quanto de dor no passado, aspecto contrário do encontrado 

nos estudos no Brasil, Equador, Argentina e México, os quais a maioria dos 

participantes relataram dor, pelo menos nos últimos sete dias (REIS-NETO et al, 

2015; GUEVARA-PACHECO, 2017; QUINTANA et al, 2016; NÁJERA et al, 

2016).  

Entretanto em um estudo utilizando o COPCORD na Venezuela uma 

menor porcentagem (32%) relatou presença de dor nos últimos sete dias e 

também em algum momento da sua vida no passado. Essa diferença pode estar 

relacionada às diferentes formas como as pessoas lidam com a dor, suas 

características e hábitos de vida. No presente estudo, essa ausência de dor não 

teve relação com a moradia, o que permite inferir que o local de moradia pode 

não se associar com a percepção da dor musculoesquelética em pessoas idosas 

(GRANADOS et al, 2016). 

Nesse mesmo estudo na Argentina, a intensidade da dor no passado 

também foi relatada pela maior porcentagem dos participantes (QUINTANA et 
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al, 2016). Em relação à intensidade da dor em algum momento da sua vida no 

passado, nos três locais de moradia avaliados, houve uma mesma porcentagem 

de idosos que responderam não ter sentido nenhum tipo de dor 

musculoesquelética. Estatisticamente, não houve relação entre o local de 

moradia e a intensidade da dor, seja ela nos últimos sete dias ou em algum 

momento do passado da vida da pessoa idosa, sendo assim, é possível inferir 

que mesmo sentindo dor musculoesquelética, o local de moradia do idoso pode 

não estar associado com a dor referida pelo idoso. 

Os locais de dor musculoesquelética que mais foi citado pelos 

participantes desse estudo foi no esqueleto inferior (quadril, coxa, joelho, 

tornozelo e dedos dos pés), por idosos moradores da zona rural. Apesar de não 

ter existido uma relação estatisticamente significante com os locais de moradia, 

podemos considerar que as dores nessa população específica deve-se ao fato 

de que na zona rural o idoso possuir uma melhor qualidade de vida (DAGIOS; 

VASCONCELLOS; EVANGELISTA, 2015). 

Em um estudo utilizando o COPCORD realizado no Brasil, o qual aplicou 

todo o programa em várias regiões do país, revelou que o local mais relatado 

para dor musculoesquelética no passado e nos últimos sete dias foi a coluna 

vertebral (64,3%) e os joelhos (47,0%) (REIS-NETO et al, 2016). No presente 

estudo, a coluna vertebral, representada pelo esqueleto axial junto ao pescoço, 

foi o de menor referência por parte dos idosos entrevistados nos três locais de 

moradia. 

 A dor musculoesquelética na pessoa idosa pode gerar uma série de 

fatores negativos na sua vida, principalmente em se tratando das AVD (MELO et 

al, 2017). Diante disso é necessário um maior aprofundamento na metodologia 

COPCORD, considerando-o para um estudo causa-efeito.  

 As principais limitações do estudo são baixo número amostral, não ter 

realizado um cálculo amostral nem realizado um estudo piloto. Tal fato pode ser 

justificado somente por ter sido escolhido a quantidade total de idosos que 

habitavam na ILPI de Cuité-PB e posteriormente ter pareado por sexo idade a 

amostra da zona urbana e rural. 

 Existe a necessidade de produzir estudo de maior alcance para gerar 

generalizações em relação à dor musculoesquelética em pessoas idosas, como 

estudos longitudinais de causa e efeito, assim como orientar a avaliação da 
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prevalência de doenças reumáticas e, além disso, elaborar políticas de atenção 

à saúde do idoso e comparar as condições desse grupo etário com os de outras 

localidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 CONCLUSÃO 
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 A dor musculoesquelética em idosos foi avaliada nos três locais de 

moradia, não sendo encontrada nenhuma associação desses locais com a 

presença, local e intensidade da dor nos últimos sete dias ou em algum momento 

no passado. Sendo o local de dor mais citado, o esqueleto inferior por idosos 

residentes na zona rural, seguido de esqueleto superior citado mais por idosos 

institucionalizados. Esses resultados podem servir para orientar uma avaliação 

mais aprofundada do comportamento das dores musculoesqueléticas em 

pessoas idosas. 

 Por fim, esse trabalho pode contribuir para comparar com outras 

realidades de ILPI e idosos pertencentes a outras comunidades, destacando os 

fatores de risco que a institucionalização provoca na saúde do idoso, bem como 

as condições de assistência que as ILPI oferecem para a população idosa. 
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APÊNDICE A - Parecer Nº 2.116.337 - Comitê de Ética em Pesquisa/ FACISA-

UFRN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA 

Título da Pesquisa: AVALIAÇÃO DOS SINTOMAS 

MUSCULOESQUELÉTICOS E DA SAÚDE BUCAL DE IDOSOS EM TRÊS 

CENÁRIOS DISTINTOS  

Pesquisador: Marcelo Cardoso de Souza Área Temática: 

Versão: 2 

CAAE: 67837317.8.0000.5568 

Instituição Proponente:Faculdade de Ciências da Saúde do Trairí 

Patrocinador Principal: Financiamento Próprio 

 

DADOS DO PARECER 

Número do Parecer: 2.116.337 

 

Apresentação do Projeto: 

A pesquisa propõe uma avaliação dos aspectos socioeconômicos, condições 

musculoesqueléticas, condições de higiene oral, influência da saúde oral na 

qualidade de vida e o diagnóstico e acompanhamento de disfunções 

temporomandibulares, para analisar as condições de saúde encontradas e 
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correlacioná-las com o tipo de cuidado que está sendo prestado a este grupo. 

Trata-se de um estudo observacional, do tipo transversal, com abordagem 

quantitativa, de base populacional. 

Objetivo da Pesquisa: 

OBJETIVO GERAL 

Avaliar os sintomas musculoesqueléticos e as condições de saúde bucal de 

idosos em três cenários distintos. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Avaliar sintomas musculoesqueléticos de idosos institucionalizados, da zona 

urbana e da zona rural; 

• Avaliar a saúde bucal e Disfunção Temporomandibular (DTM) de idosos 

institucionalizados, da zona urbana e da zona rural; 

• Correlacionar os dados de saúde bucal e DTM com sintomas 

musculoesqueléticos; 

• Comparar os sintomas musculoesqueléticos, as condições de saúde bucal e 

DTM em idosos institucionalizados, da zona urbana e da zona rural. 

 

Avaliação dos Riscos e Benefícios: 

RISCOS: Segundo o pesquisador, a previsão de riscos é mínima. A coleta de 

dados se fará por meio de questionários e exames odontológicos. É estimado 

um tempo de 60 minutos para a realização dos procedimentos, e o idoso poderá 

interrompe-los a qualquer momento, caso sinta-se desconfortável. Os exames 

odontológicos são não invasivos e a solução corante a ser utilizada é atóxica. 

BENEFÍCIOS: O pesquisador e sua equipe oferecerão orientações de saúde aos 

participantes. 

 

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 

Trata-se de um projeto de relevância científica, bem fundamentado, com 

objetivos claros e metodologia coerentemente descrita para o fim a que se 

destina. 
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Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 

Os termos de apresentação obrigatória encontra-se em consonância com os 

preceitos da Resolução CNS n°466/2012 e recomendações deste Comitê de 

Ética. 

 

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: 

Todas as pendências foram atendidas a contento. 

 

Considerações Finais a critério do CEP: 

1. Apresentar relatório parcial da pesquisa, semestralmente, a contar do início da 

mesma. 

2. Apresentar relatório final da pesquisa até 30 dias após o término da mesma. 

3. O CEP FACISA deverá ser informado de todos os efeitos adversos ou fatos 

relevantes que alterem ocurso normal do estudo. 

4. Quaisquer documentações encaminhadas ao CEP FACISA deverão conter 

junto uma Carta deEncaminhamento, em que conste o objetivo e justificativa 

do que esteja sendo apresentado. 

5. Caso a pesquisa seja suspensa ou encerrada antes do previsto, o CEP 

FACISA deverá ser comunicado,estando os motivos expressos no relatório 

final a ser apresentado. 

6. O TCLE deverá ser obtido em duas vias, uma ficará com o pesquisador e a 

outra com o sujeito depesquisa. 

7. Em conformidade com a Carta Circular nº. 003/2011CONEP/CNS, faz-se 

obrigatório a rubrica em todas as páginas do TCLE pelo sujeito de pesquisa ou 

seu responsável e pelo pesquisador. 

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados: 

Tipo 

Documento 

Arquivo Postagem Autor Situação 

Informações 

Básicas do 

Projeto 

PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_P 

ROJETO_907453.pdf 

22/05/2017 

16:08:04 

 Aceito 
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Outros formulariomodificado.doc 22/05/2017 

16:07:32 

Marcelo 

Cardoso de 

Souza 

Aceito 

Projeto 

Detalhado / 

Brochura 

Investigador 

PROJETOmodificado.doc 22/05/2017 

16:05:35 

Marcelo 

Cardoso de 

Souza 

Aceito 

TCLE / Termos 

de 

Assentimento / 

Justificativa de 

Ausência 

MODIFICADOTCLE.doc 22/05/2017 

16:05:07 

Marcelo 

Cardoso de 

Souza 

Aceito 

Outros CARTAaoCEP.doc 22/05/2017 

16:04:43 

Marcelo 

Cardoso de 

Souza 

Aceito 

Outros anuenciasecretariadesaude.pdf 24/04/2017 

20:36:26 

Marcelo 

Cardoso de 

Souza 

Aceito 

Outros anuenciaILPI.pdf 24/04/2017 

20:35:41 

Marcelo 

Cardoso de 

Souza 

Aceito 

Outros Confidencialidade.pdf 24/04/2017 

12:30:42 

Marcelo 

Cardoso de 

Souza 

Aceito 

Folha de Rosto folharosto.pdf 24/04/2017 

12:29:39 

Marcelo 

Cardoso de 

Souza 

Aceito 

Outros Compromissoetico.doc 22/04/2017 

15:29:42 

Marcelo 

Cardoso de 

Souza 

Aceito 

Situação do Parecer: 

Aprovado 

Necessita Apreciação da CONEP: 

Não 

 

SANTA CRUZ, 13 de Junho de 2017 

 

 

Assinado por: 

Thaiza Teixeira Xavier Nobre 

(Coordenador) 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Esclarecimentos 

Este é um convite para você participar da pesquisa: “AVALIAÇÃO DOS 

SINTOMAS MUSCULOESQUELÉTICOS E DA SAÚDE BUCAL DE IDOSOS EM 

TRÊS CENÁRIOS DISTINTOS” que tem como pesquisador responsável o 

Professor Marcelo Cardoso de Souza. 

Esta pesquisa pretende avaliar os sintomas de dores relacionados aos 

músculos e aos ossos, e as condições de saúde da boca de idosos em três locais 

diferentes: Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI), zona rural e 

zona urbana da cidade de Cuité - PB. 

Os motivos que nos leva a fazer este estudo é comprovar a diferença dos 

sintomas de dores nos músculos e ossos e da saúde da boca dos idosos nesses 

três lugares diferentes. 

Caso você decida participar da pesquisa, a sua assinatura neste termo 

indicará a sua aceitação e participação, para resposta aos três questionários e 

ao exame na boca. Que dependendo onde você se encontre, pode ocorrer na 

ILPI ou em unidades de saúde da zona urbana ou rural. As perguntas serão feitas 

em um lugar isolado, apenas com o pesquisador e o participante, que ficarão 

sentados, de frente a uma janela com iluminação do sol para depois ser realizado 

o exame na boca, que contará com espátulas de madeira descartável e um 

corante de boca que não apresenta nenhum risco a saúde. 
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Durante a realização das entrevistas, a possibilidade de risco é mínima, 

pois as respostas aos questionários já serão suficientes para alcançarmos os 

resultados. Na avaliação da boca, caso você engula o líquido que colore os 

dentes, se engasgue e/ou sinta mal gosto durante o exame isso será minimizado 

ao ser oferecido um copo de água e o líquido ingerido não fará mal algum.  

Pode acontecer algum desconforto psicológico durante a aplicação dos 

questionários e será minimizado através de aconselhamento ou suspenção da 

entrevista que será realizada em uma sala reservada para minimizar o risco de 

constrangimento durante a avaliação. A avaliação do início ao final dura cerca 

de 60 minutos. Caso ocorra desconforto mais grave, você será acompanhado 

pelo pesquisador responsável até o serviço de saúde mais próximo.  

Como benefício direto, você receberá orientações de saúde específicas 

de acordo com as suas condições avaliadas e se necessário, será direcionado 

para o tratamento de alguma condição mais preocupante encontrada no 

momento dos exames e entrevistas. 

Em caso de algum problema que você possa ter relacionado com a 

pesquisa, você terá direito a assistência gratuita sob responsabilidade do 

pesquisador principal. 

Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas 

ligando para o pesquisador Professor Marcelo Cardoso de Souza, celular: (84) 

98190-1919. 

Você tem o direito de se recusar a participar ou retirar sua autorização, 

em qualquer fase da pesquisa, sem nenhum prejuízo para você. 

Os dados que você irá nos fornecer serão mantidos em segredo e 

divulgados apenas em congressos ou publicações científicas, não havendo 

divulgação de nenhum dado que possa lhe identificar. 

Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa 

pesquisa em local seguro e por um período de 5 anos. 

Se você tiver algum gasto pela sua participação nessa pesquisa, ele será 

assumido pelo pesquisador e reembolsado para você. 

Se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, 

você será indenizado. 

Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá ligar para o 

Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi 
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(FACISA), telefone 3291-6953. 

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra 

com o pesquisador responsável Professor Dr. Marcelo Cardoso de Souza. 

 

 

 

 

 

 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como 

os dados serão coletados nessa pesquisa, além de conhecer os riscos, 

desconfortos e benefícios que ela trará para mim e ter ficado ciente de todos os 

meus direitos, concordo em participar da pesquisa "AVALIAÇÃO DOS 

SINTOMAS MUSCULOESQUELÉTICOS E DA SAÚDE BUCAL DE IDOSOS EM 

TRÊS CENÁRIOS DISTINTOS”, e autorizo a divulgação das informações por 

mim fornecidas em congressos e/ou publicações científicas desde que nenhum 

dado possa me identificar. 

 

Cuité - PB, ___/___/____ 

 

 

_______________________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

 

_______________________________________ 

Assinatura do pesquisador responsável 

 

 

 

 

 

Impressão 

datiloscópica do 

participante 
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ANEXO A - Questionário do Programa Orientado para a Comunidade para 

Controle de Doenças Reumáticas (COPCORD) 
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(   .   .   .    ) QUESTIONÁRIO. Não preencher (    .    ) Entrevistador: Data:        /       / 

Horário de início da entrevista: _____:_____ (hh:mm) Horário de fim da entrevista: _____:_____ (hh:mm) 

Dados Pessoais 

1. Nome do entrevistado: 

(     .     ) (      .     ) 2. Local de Nascimento – Cidade:  Estado: 

3. Endereço Residencial:  Rua Nº 

Complemento:  Bairro Setor censitário: 

(     .     ) (      .     ) 4. Cidade:   5. Estado:  

6. Ponto de referência: 

7. Email: 

8. Telefone celular : (         )  9. Telefone residencial : (         )  10. Telefone contato : (         )  

(       ) 11. Sexo:      1. Masculino   2. Feminino (       ) 12. Cor:     1. Branco   2. Negro   3. Amarelo   4. Pardo  5. Indígena 

(       ) 
13. (anote a idade na linha e a faixa de idade nos parênteses):  

Idade ________________    1. 15 a 24 anos   2.25 a 34 anos   3. 35 a 44 anos  4. 45 a 54 anos   5. 55 a 64 anos  6. 65 anos ou mais 

(       ) 14. Estado Civil: 1. Solteiro   2. Casado civilmente  3.Vive com companheiro   3. Viúvo   4. Divorciado/Separado 

Atividade Profissional 

(   .    ) 15. Qual a sua profissão?  

(       ) 16. Atualmente você está trabalhando? 1.Sim 2.Não  

(    .    ) 

 

(   .    ) 

17. Qual a sua ocupação (o que faz em seu trabalho)? 

Trabalhando  Não trabalhando  

1. Empregado em empresa privada 
2. Empregado em empresa pública 
3. Empregado do setor doméstico  
4. Empresário 
5. Profissional liberal 
6. Funcionário público 
7. Autônomo  
8. Agricultor/produtor rural 
9. Outro _______________________________________ 

10. Do lar 
11. Aposentado 
12. Estudante 
13. Desempregado 
14. Pensionista 
15. Outro ____________________________________ 
 

(       ) 18. Este é seu primeiro trabalho? 1.Sim  (pule para questão 22)                        2.Não  

(    .     ) 19. Qual a sua profissão anterior? ___________________________________________________________________ 

(    .     ) 20. De todas as ocupações que você já teve, em qual permaneceu por mais tempo? ______________________________ 
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31. Indique nas gravuras onde você tem tido problemas (dores, dolorimento à palpação, sensação de rigidez e/ou inchaço) 
Pesquisador: anote com x na figura o local apontado pelo entrevistado e preencha a planilha com os dados para cada local apontado. 

FRENTE Local 

 
 
 

Lado 
1.Direito  
2.Esquerdo 
3.Ambos 

Indique nesta escala 
um ponto que melhor 

descreva a 
intensidade da dor 

nos últimos sete dias 
(apresentar escala 

visual) 

Houve algum trauma ou 
batida no local acometido 

antes do aparecimento 
das dores, dolorimento à 

palpação,rigidez ou 
inchaço? 

1.Sim 2.Não 

Se houve, qual foi? 
1. Fratura                      

2. Acidente de carro     
3.  Queda                        

4.  Outro: Qual? Anote 

Pescoço     

Ombro     

Coluna      

Cotovelo     

Punhos     

Mãos     

(       ) 

 (    .    )   

21. Se você não está aposentado ou não está trabalhando, existe algum problema de saúde que o impede de trabalhar neste 
momento?  1.  Sim. Qual? _________________________________________________________________________________________ 
                      2.  Não  

(      ) 

22. Somando a sua renda e de todas as pessoas que moram com você, incluindo salários, benefícios e todas as outras rendas, 
qual a sua renda familiar mensal?   
1.  Até 678,00 (até 1 SM)                           2.  De 678,01 a 1.356,00 (1 a 2 SM)          3. De 1.356,01 a 3.390,00 (2 a 5 SM)     
4.  De 3.390,01 a 6.780,00 (5 a 10 SM)     5. De 6.780,01 a 10.170,00 (10 a 15 SM)  6. De 10.170,01 a 13.560,00 (15 a 20 SM)    
7. Acima de 13560,00 (Acima de 20 SM) 

(    .     ) 23. Incluindo você, quantas pessoas moram na mesma casa que a sua? Se menor que 10, escreva no parênteses 01 para1, 02 para 2 etc. 

Produtividade e capacidade diminuída no trabalho (SE NÃO TRABALHA, PULE PARA QUESTÁO 28) 

As questões abaixo perguntam a respeito do efeito dos seus problemas de saúde na sua capacidade de trabalhar e realizar atividades 
regularmente. Por problemas de saúde estamos nos referindo a qualquer problema físico ou emocional ou sintoma. 
As próximas questões se referem aos últimos sete dias, não incluindo o dia de hoje 

(       ) 
24. Durante os últimos sete dias, quantas horas você deixou de trabalhar por causa dos seus problemas de saúde? _________h 

(Inclua as horas não trabalhadas quando você esteve doente, chegou atrasado, saiu mais cedo etc., por causa de sua saúde ou problemas 
digestivos) 

(       ) 25. Considerando os últimos sete dias, quantas horas você deixou de trabalhar por outra razão que problemas de saúde? _____h 

(       ) 26. Durante os últimos sete dias, quantas horas você trabalhou? _________h Se 0, não trabalha, pule para pergunta 28 

(    .    ) 

27. Durante os últimos sete dias, quanto os seus problemas de saúde afetaram a sua produtividade enquanto você estava 
trabalhando? Pense nos dias que você esteve limitado na quantidade ou tipo de trabalho que você poderia fazer, dias em que 
você fez menos do que você gostaria, ou dias em que você foi menos cuidadoso do que o normal no seu trabalho.?  
Se os problemas de saúde afetaram seu trabalho só um pouco, escolha um número baixo. Escolha um número alto se os problemas de 
saúde afetaram demais o seu trabalho.   (Se menor que 10, escreva no parênteses 01 para1, 02 para 2 etc). MOSTRE ESCALA 

Problemas de saúde não afetaram o seu trabalho  0 1 2 3 4 5 7 8 9 10   Problemas de saúde me impediram completamente de trabalhar 

(    .     ) 

28. Durante os últimos sete dias, quanto seus problemas de saúde afetaram a sua capacidade de fazer suas atividades regulares 
diárias, (outras além do trabalho no seu emprego)? Por atividades regulares, queremos dizer atividades comuns que você faz 
em casa, fazer compras, cuidar das crianças, ginástica, estudo etc. Pense nas vezes que você esteve limitado na quantidade 
ou tipo de atividades que você pode fazer e nas vezes que você fez menos do que você gostaria?  
Se os problemas de saúde afetaram suas atividades só um pouco, escolha um número baixo. Escolha um número alto se os problemas de 
saúde afetaram demais suas atividades.   (Se menor que 10, escreva no parênteses 01 para1, 02 para 2 etc).MOSTRE ESCALA 

Problemas de saúde não afetaram o seu trabalho  0 1 2 3 4 5 7 8 9 10   Problemas de saúde me impediram completamente de trabalhar 

Dor / dolorimento / sensação de rigidez e inchaço (TODOS OS ENTREVISTADOS) 

(       ) 
29. Nestes últimos 7 dias, você tem tido algum problema, ou seja, dores, dolorimento à palpação, sensação de rigidez e/ou 

inchaço em seus ossos, articulações, juntas ou músculos?       
1.Sim – Siga o questionário 
2.Não – Pule para questão 32 

(       ) 30. De modo geral, como você descreveria a dor que vem sentindo nos últimos 7 dias?  
1.Ausente  2. Leve  3. Moderada  4. Intensa  5.Muito Intensa 
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Quadril     

Coxas     

Joelhos     

Tornozelos     

Dedos dos pés 

    

      

COSTAS Local 

 
 
 

Lado 
1.Direito  
2.Esquerdo 
3.Ambos 

Indique nesta escala 
um ponto que melhor 

descreva a 
intensidade da dor 

nos últimos sete dias 
(apresentar escala 

visual) 

Houve algum trauma ou 
batida no local acometido 

antes do aparecimento 
das dores, dolorimento à 

palpação,rigidez ou 
inchaço? 

1.Sim 2.Não 

Se houve, qual foi? 
1. Fratura                      

2. Acidente de carro     
3.  Queda                        

4.  Outro: Qual? Anote 

 

Pescoço     

Ombro     

Coluna     

Cotovelo     

Punhos     

Mãos     

Quadril     

Coxas     

Joelhos     

Tornozelos     

Dedos dos pés     

36. Indique nas gravuras onde você tem tido problemas (dores, dolorimento à palpação, sensação de rigidez e/ou inchaço) 
Pesquisador: anote com x na figura o local apontado pelo entrevistado e preencha a planilha com os dados para cada local apontado. 

(       ) 
32. Você já teve, alguma vez no passado, dores, dolorimento à palpação, sensação de rigidez ou inchaço em seus ossos, 

articulações / juntas ou músculos? 
1. Sim        2. Não – Pule para questão 37  
(PESQUISADOR, SE NUNCA TEVE DOR, NEM NOS ULTIMOS SETE DIAS NEM NO PASSADO PULE PARA QUESTÃO 74) 

(       ) 33. Se SIM, há quanto tempo? _______________ anos. 34. Quanto tempo durou? ___________ dias/meses/anos 

(       ) 35. De modo geral, como você descreveria a dor que você teve no passado?  
1.Ausente  2. Leve  3. Moderada  4. Intensa  5.Muito intensa 
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FRENTE Local 

 
 
 

Lado 
1.Direito  
2.Esquerdo 
3.Ambos 

Indique nesta escala 
um ponto que melhor 

descreva a 
intensidade da dor 

nos últimos sete dias 
(apresentar escala 

visual) 

Houve algum trauma ou 
batida no local acometido 

antes do aparecimento 
das dores, dolorimento à 

palpação,rigidez ou 
inchaço? 

1.Sim 2.Não 

Se houve, qual foi? 
1. Fratura                         

2. Acidente de carro       
3.  Queda                          

4.  Outro: Qual? Anote 

 

Pescoço     

Ombro     

Coluna      

Cotovelo     

Punhos     

Mãos     

Quadril     

Coxas     

Joelhos     

Tornozelos     

Dedos dos pés     

COSTAS Local 

 
 
 

Lado 
1.Direito  
2.Esquerdo 
3.Ambos 

Indique nesta escala 
um ponto que melhor 

descreva a 
intensidade da dor 

nos últimos sete dias 
(apresentar escala 

visual) 

Houve algum trauma ou 
batida no local acometido 

antes do aparecimento 
das dores, dolorimento à 

palpação,rigidez ou 
inchaço? 

1.Sim 2.Não 

Se houve, qual foi? 
1. Fratura                          

2. Acidente de carro       
3.  Queda                          

4.  Outro: Qual? Anote 

 

Pescoço     

Ombro     

Coluna     

Cotovelo     

Punhos     

Mãos     

Quadril     

Coxas     

Joelhos     

Tornozelos     

Dedos dos pés     

Capacidade Funcional  (PARA TODOS QUE TIVERAM DOR OU NOS UTLIMOS 7 DIAS OU NO PASSADO)      

(       ) 
37. Você apresenta (ou já apresentou) alguma limitação das atividades do seu dia-a-dia devido à presença da dor, dolorimento à 

palpação, sensação de rigidez ou inchaço em seus ossos, juntas/ articulações ou músculos? 
              1.Sim             2.Não – pule para pergunta 75 

(       ) 38. Atualmente está limitado? 
1.Sim  (siga o questionário)               2.Não  (vá para a questão 41) 

(       ) 39. Se sim, há quanto tempo?   Especificar em ______ anos e ______ meses  
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(       ) 40. Atualmente não está limitado, mas já apresentou alguma limitação no passado? 
1.Sim (siga o questionário)              2.Não ( vá para a questão 75) 

(       ) 41. Se sim, por quanto tempo?  Especificar em ______ anos e ______ meses 

Avaliação do estado de saúde (APENAS PARA QUEM ESTÁ LIMITADO ATUALMENTE (SIM NA PERGUNTA 38) 

Nesta seção gostaríamos de saber como a sua dor afeta ou afetou a sua capacidade de realizar 
suas atividades do dia-a-dia. Qual a resposta que melhor descreve sua capacidade em realizar 
as atividades do dia-a-dia NA SEMANA QUE PASSOU. 

1 
Sem  

NENHUMA  
dificuldade 

2 
Com  

ALGUMA  
dificuldade 

3 
Com  

MUITA  
dificuldade 

4 
 

INCAPAZ  
de  fazer 

CAPACIDADE RELACIONADA A VESTIR-SE E ARRUMAR-SE  

(       ) 
42. Você foi capaz de vestir-se, inclusive amarrar o cadarço do sapato e 

abotoar a roupa: (citar opções)  
    

(       ) 43. Você foi capaz de lavar seu cabelo: (citar opções)     

CAPACIDADE RELACIONADA A LEVANTAR-SE  

(       ) 
44. Você foi capaz de levantar-se de uma cadeira sem se apoiar: (citar 

opções) 
    

(       ) 45. Você foi capaz de  deitar-se e levantar-se da cama: (citar opções)     

CAPACIDADE RELACIONADA A COMER  

(       ) 46. Você foi capaz de  cortar um pedaço da carne: (citar opções)     

(       ) 
47. Você foi capaz de  levar uma xícara ou copo cheio até sua boca: (citar 

opções) 
    

(       ) 48. Você foi capaz de  abrir uma caixa de leite nova: (citar opções)     

CAPACIDADE RELACIONADA A ANDAR  

(       ) 49. Você foi capaz de  andar fora de casa em algum lugar? (citar opções)     

(       ) 50. Você foi capaz de  subir cinco degraus? (citar opções)     

(       ) 

(       ) 

(       ) 

(       ) 

51. Indique os tipos de APOIOS OU APARELHOS que você geralmente usa para qualquer uma das atividades anteriormente 
citadas, ou seja:  VESTIR-SE E ARRUMAR-SE     /    LEVANTAR-SE     /    COMER     /    ANDAR 

1. Bengala     2. Aparelhos usados para se vestir (abotoador, gancho para puxar o zíper, calçadeira comprida,etc)    
3. Utensílios de cozinha especiais ou feitos sob medida     4. Muletas     5. Cadeiras especiais ou feitas sob medida     
6. Cadeira de rodas     7. Andador     8. Outro: 

(       ) 

(       ) 

(       ) 

(       ) 

52. Indique as atividades para as quais você geralmente precisa da AJUDA DE OUTRA PESSOA 
1. vestir-se e arrumar-se     2. comer     3. levantar-se      4. andar     



54 
 
 

Nesta seção gostaríamos de saber qual a resposta que melhor descreve sua capacidade em 
realizar as atividades do dia-a-dia NA SEMANA QUE PASSOU 

1 
Sem  

NENHUMA  
dificuldade 

2 
Com  

ALGUMA  
dificuldade 

3 
Com  

MUITA  
dificuldade 

4 
 

INCAPAZ  
de  fazer 

CAPACIDADE PARA REALIZAR ATIVIDADES DE HIGIENE  

(       ) 53. Você foi capaz de  lavar e secar seu corpo? (citar opções)      

(       ) 
54. Você foi capaz de  tomar um banho de banheira/chuveiro? (citar 

opções) 
    

(       ) 
55. Você foi capaz de sentar e levantar-se de um vaso sanitário? (citar 

opções)  
    

CAPACIDADE PARA ALCANÇAR OBJETOS  

(       ) 
56. Você foi capaz de alcançar e pegar um objeto de cerca de 2 quilos(por 

exemplo, um saco de batatas) colocando acima da sua cabeça? (citar 
opções)  

    

(       ) 
57. Você foi capaz de curvar-se ou agachar-se para pegar roupas no chão? 

(citar opções) 
    

CAPACIDADE PARA PEGAR  

(       ) 58.   Você foi capaz de  abrir as portas de um carro: (citar opções)      

(       ) 59. Você foi capaz de  abrir potes que já tenham sido aberto: (citar opções)     

(       ) 60. Você foi capaz de  abrir e fechar torneiras: (citar opções)     

CAPACIDADE PARA REALIZAR OUTRAS ATIVIDADES  

(       ) 61. Você foi capaz de ir ao banco ou fazer compras: (citar opções)      

(       ) 62. Você foi capaz de entrar e sair de um carro: (citar opções)     

(       ) 
63. Você foi capaz de fazer tarefas de casa (por exemplo, varrer, e 

trabalhar no jardim): (citar opções) 
    

(       ) 

(       ) 

(       ) 

(       ) 

64. Indique os tipos de APOIOS OU APARELHOS que você geralmente usa para qualquer uma das atividades anteriormente 
citadas, ou seja:   HIGIENE    /    ALCANÇAR OBJETOS     /    PEGAR     /    OUTRAS ATIVIDADES  

1. vaso sanitário mais alto     2. barra de apoio na banheira/no chuveiro     3. banco para tomar banho  
4. aparelho com cabo longo para alcançar objetos     5. abridor de potes (para potes que já tenham sido abertos)  
6. objetos com cabo longo para banheiro (por exemplo, uma escova para o corpo)  
7. outro: 

(       ) 

(       ) 

(       ) 

(       ) 

65. Indique as atividades para as quais você geralmente precisa da AJUDA DE OUTRA PESSOA 
1. higiene     2. alcançar objetos     3. pegar e abrir objetos      4. Tarefas de casa e compras     

(   .   .    ) 
66. Qual foi a intensidade da dor causada pela sua doença NA SEMANA QUE PASSOU? 
Numa escala de 0 [sem dor] a 100 [dor intensa], qual seria o indicador?____________________ 

 Comentários sobre esta seção: 
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Tratamento (PARA TODOS QUE TIVERAM DOR OU NOS UTLIMOS 7 DIAS OU NO PASSADO)      

(       ) 
67. Você tem tratado ou feito algum tratamento para sua dor, dolorimento, rigidez ou inchaço? 
1.Sim  
2.Não (se a resposta for NÃO, vá para a questão 71) 

(       )  

(       )  

(       ) 

(       )  

(       )  

(       ) 

68. Com quem você tem tratado? Por favor, escreva em ordem de freqüência, do mais utilizado ao menos 
utilizado.(MOSTRAR LISTA PARA O ENTREVISTADO ORDENAR) 

1. Clínico Geral    2. Farmacêutico    3.Hospital    4. Reumatologista     5. Fisioterapeuta     6. Acupuntura     7. Curandeiro      
8. Automedicação (remédio próprio)     9. Outros. Especificar ____________________________________________________ 

(       ) 69. O tratamento é pelo SUS?     1.Sim             2.Não 

(       )  

(       )  

(       ) 

(       ) 

70. Quais dos seguintes tratamentos foi dado para sua dor, dolorimento, rigidez ou inchaço? (marque até 4 opções) 
1. Não prescreveu comprimidos    2. Prescrição de comprimidos     3. Injeção     4. Fisioterapia     5. Cirurgia     
6. Dieta especial 7. Outro tratamento. Especificar ____________________________________________________ 

(       ) 
71. O doutor deu algum nome ou diagnóstico para sua dor, dolorimento, inchaço ou rigidez em ossos, articulações ou 

músculos?  1.Sim  2.Não – Pule para pergunta 73 

(    .    ) 72. Se sim, quais?  

(       ) 
73. Como você tem conseguido se adaptar a este problema de dor, dolorimento, inchaço ou rigidez? (citar opções)  

1. Muito bem       2. Mais ou menos bem      3. Ruim      4. Péssimo  

Medicamentos genéricos (TODOS OS ENTREVISTADOS) 

(       ) 

(    .    ) (    .    ) (    .    )  

74. Você está tomando algum medicamento no momento?  
1. Sim. Quais? _________________________________________________________________________       

2. Não  

(       ) 75. Você está tomando ou tomou algum medicamento genérico nos últimos 3 meses? 1.Sim             2.Não 

Manifeste sua opinião sobre medicamentos genéricos e medicamentos de marca. Para cada afirmação nós gostaríamos de saber se você 
concorda ou discorda 

(       ) 
76. Medicamentos genéricos são menos efetivos (menos potentes, funcionam menos) do que medicamentos de marca  
1. Concorda    2. Discorda           (citar opções)   9.Não sabe, não respondeu 

(       ) 
77. Medicamentos de marca ocasionam mais efeitos colaterais (reações adversas ou efeitos indesejáveis) do que os 

medicamentos genéricos 
1. Concorda    2. Discorda           (citar opções)  9.Não sabe, não respondeu 

(       ) 78. Medicamentos genéricos são mais apropriados para doenças leves, banais, menos graves 
1. Concorda    2. Discorda        (citar opções)    9.Não sabe, não respondeu 

(       ) 79. Medicamentos de marca demoram mais tempo para fazer efeito quando comparados aos medicamentos genéricos 

1. Concorda    2. Discorda        (citar opções)    9.Não sabe, não respondeu 

(       ) 
80. Se não houvesse uma boa diferença de preço (genéricos são mais baratos) eu preferiria sempre tomar um medicamento 

de marca 
1. Concorda    2. Discorda      (citar opções)    9.Não sabe, não respondeu 
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(       ) 
81. Os médicos, de modo geral, preferem receitar medicamentos genéricos. 
1. Concorda    2. Discorda      (citar opções)   9.Não sabe, não respondeu 

Qualidade de vida (TODOS OS ENTREVISTADOS) 

Esta seção vai abordar as atividades que você realiza durante o seu dia. 

(       ) 
82. Em geral você diria que sua saúde é: (citar opções) 
1. Excelente     2. Muito boa      3. Boa     4. Ruim      5. Muito ruim 

Com relação às seguintes atividades que você poderia fazer atualmente durante um dia comum, devido a  sua saúde, você teria dificuldade 
para fazer essas atividades? 

(       )  
83. Atividades moderadas, tais como mover uma mesa, passar aspirador de pó, jogar bola, varrer a casa? (citar opções) 

1. Sim. Dificulta  muito     2. Sim dificulta um pouco     3. Não dificulta de modo algum 

(       ) 
84. Subir vários lances de escada (citar opções) 

1. Sim. Dificulta  muito     2. Sim dificulta um pouco     3. Não dificulta de modo algum 

Durante as últimas quatro semanas, você teve algum dos seguintes problemas com o seu trabalho ou com alguma atividade diária regular, 
como consequência de sua saúde física? 

(       )  
85. Realizou menos tarefas do que gostaria?  

1. Sim.  2. Não  

(       ) 
86. Esteve limitado no seu tipo de trabalho ou em outras atividades? 

1. Sim.  2. Não 

Durante as últimas quatro semanas, você teve algum dos seguintes problemas com o seu trabalho ou com alguma atividade diária regular, 
como conseqüência de algum problema emocional (como sentir-se deprimido ou ansioso)? 

(       )  
87. Realizou menos tarefas do que gostaria?  

1. Sim.  2. Não  

(       ) 
88. Não trabalhou ou não fez qualquer das atividades com tanto cuidado como geralmente faz?  

1. Sim.  2. Não 

(       ) 
89. Quanto a dor interferiu com o seu trabalho normal (incluindo tanto o trabalho, fora de casa e dentro de casa)?  

 (citar opções) 
1.  Nada     2. Um pouco     3. Moderadamente    4. Bastante    5. Extremamente 

Estas questões são sobre como você se sente e como tudo tem acontecido com você 
durante s últimas quatro semanas. Para cada questão, por favor dê uma resposta que 
mais se aproxime da maneira como você se sente.  

Todo 
tempo 

A maior 
parte do 
tempo 

Uma boa 
parte do 
tempo 

Alguma 
parte do 
tempo 

Uma 
pequena 
parte do 
tempo 

Nunca 

(       ) 
90. Durante as últimas quatro semanas, quanto tempo você tem se 

sentido calmo ou tranquilo? (citar opções) 
1 2 3 4 5 6 

 
91. Durante as últimas quatro semanas, quanto tempo você tem se 

sentido com muita energia? (citar opções) 
      

 
92. Durante as últimas quatro semanas, quanto tempo você tem se 

sentido desanimado e abatido? (citar opções) 
      

 

93. Durante as últimas quatro semanas, quanto do seu tempo a 
sua saúde física ou problemas emocionais interferiram nas 
suas atividades sociais (como visitar amigos, parentes, etc)? 
(citar opções) 

      

Atividade da vida diária (TODOS OS ENTREVISTADOS) 

(Entrevistador, para este bloco de perguntas, leia calmamente as opções de resposta e mostre ao entrevistado para que acompanhe a leitura) 

Com relação ao desempenho das atividades da sua vida diária, 

(       ) 

94. No quesito “capacidade funcional”,  

1. Sua saúde não dificulta que você faça atividades vigorosas 

2. Sua saúde dificulta um pouco que você faça atividades vigorosas 

3. Sua saúde dificulta um pouco que você faça atividades moderadas 

4. Sua saúde dificulta muito que você faça atividades moderadas 

5. Sua saúde dificulta um pouco para você tomar banho ou vestir-se 

6. Sua saúde dificulta muito para você tomar banho ou vestir-se 

(       ) 95. No quesito “Limitação Global”, 
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1. Você não teve problemas com o seu trabalho ou alguma outra atividade diária regular como consequência de sua saúde física ou 
algum problema emocional 

2. Você esteve limitado no seu tipo de trabalho ou em outras atividades como consequência de sua saúde física 

3. Você realizou menos tarefas do que você gostaria como consequência de algum problema emocional 

4. Você esteve limitado no seu tipo de trabalho ou em outras atividades como consequência de sua saúde física e realizou menos 
tarefas do que você gostaria como consequência de algum problema emocional 

(       ) 

96. No quesito “Aspectos Sociais”, 

1. Sua saúde física ou problemas emocionais não interferiram em suas atividades sociais em nenhuma parte do tempo 

2. Sua saúde física ou problemas emocionais interferiram em suas atividades sociais em uma pequena parte do tempo 

3. Sua saúde física ou problemas emocionais interferiram em suas atividades sociais em alguma parte do tempo 

4. Sua saúde física ou problemas emocionais interferiram em suas atividades sociais na maior parte do tempo 

5. Sua saúde física ou problemas emocionais interferiram em suas atividades sociais todo o tempo 

(       ) 

97. No quesito “Dor”, 

1. Você não teve nenhuma dor no corpo 

2. Você teve dor, mas a dor não interferiu de maneira alguma em seu trabalho normal (incluindo tanto o trabalho fora de casa e dentro 

de casa) 

3. Você teve dor que interferiu um pouco em seu trabalho normal (incluindo tanto o trabalho fora de casa e dentro de casa) 

4. Você teve dor que interferiu moderadamente em seu trabalho normal (incluindo tanto o trabalho fora de casa e dentro de casa) 

5. Você teve dor que interferiu bastante em seu trabalho normal (incluindo tanto o trabalho fora de casa e dentro de casa) 

6. Você teve dor que interferiu extremamente em seu trabalho normal (incluindo tanto o trabalho fora de casa e dentro de casa) 

(       ) 

98. No quesito “Saúde Mental”, 

1. Você nunca tem se sentido uma pessoa muito nervosa ou desanimada e abatida 

2. Você tem se sentido uma pessoa muito nervosa ou desanimada e abatida em uma pequena parte do tempo 

3. Você tem se sentido uma pessoa muito nervosa ou desanimada e abatida em alguma parte do tempo 

4. Você tem se sentido uma pessoa muito nervosa ou desanimada e abatida na maior parte do tempo 

5. Você tem se sentido uma pessoa muito nervosa ou desanimada e abatida todo o tempo 

(       ) 

99. No quesito “Vitalidade”, 

1. Você tem se sentido com muita energia todo o tempo 

2. Você tem se sentido com muita energia na maior parte do tempo 

3. Você tem se sentido com muita energia em alguma parte do tempo 

4. Você tem se sentido com muita energia em uma pequena parte do tempo 

5. Você tem se sentido com muita energia nunca 

Avaliação (TODOS OS ENTREVISTADOS) 

(       ) 
100. Você achou fácil entender estas questões? 

1.Sim   2.Não 

(       ) 
101. Você tem alguma sugestão para melhorar este questionário? 

1.Sim  2.Não 

 102. Se sim, especificar:  

 
Termo de consentimento: 
 
Declaro que respondi a pesquisa da qual trata este documento e concordo em ser contatado no futuro, caso seja sorteado para 
participar de outra etapa do estudo. A participação é espontânea e não obrigatória, tratando-se de um convite.   
 
 



58 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). International League of Associations for 
Rheumatology. Community Oriented Program for Control of Rheumatic 
Diseases (COPCORD), 1981. 

Assinatura: __________________________________________________________________ 
 
 
 


