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RESUMO 

 

Introdução: A dor tem consequências funcionais, cognitivas, 

emocionais e sociais significativas na vida de um indivíduo. A incapacidade 

resultante da dor é multideterminada, e é ainda um desafio elucidar quais os 

mecanismos envolvidos nesta repercussão na vida dos idosos. A manutenção 

da capacidade funcional é importante fator para a independência e qualidade 

de vida dos idosos, particularmente para os que vivem em instituições de longa 

permanência (ILPI). Objetivo: Avaliar a relação entre a dor e o desempenho 

físico em idosos residentes em ILPI. Metodologia: Foi realizado um estudo 

transversal, com 133 idosos residentes em ILPI, no Estado da Paraíba. Dentre 

os instrumentos utilizados destacam-se o Geriatric Pain Measure (GPM) para 

avaliação da dor e a Short Physical Performance Balance (SPPB) para a 

avaliação do desempenho físico. Na análise estatística, com o programa 

estatístico SPSS 20.0, foram utilizadas medidas de tendência central e 

dispersão. O teste t, ANOVA e o teste de correlação de Pearson foram 

utilizados na análise bivariada. Por fim, na análise multivariada, foi aplicada 

análise de regressão linear múltipla. Em toda análise estatística foi considerado 

um intervalo de confiança (IC) de 95% e um p < 0,05. Resultados: A amostra 

caracterizou-se pelo predomínio do sexo feminino (65,4%), de solteiros (43,2%) 

e de baixa escolaridade (59,2%). A média de idade foi 78,8 (±7,62) anos e de 

institucionalização foi 3,80 (±3,49) anos. A dor foi referida por 57,5% dos 

idosos, sendo 48% com dor crônica e 13,4% com dor aguda. Na avaliação 

através do GPM ajustado, a média de pontuação foi de 29,44 (±28,62) pontos. 

Idosos com presença de dor e dor crônica relataram intensidade de dor 

moderada (60,6% e 69,5% respectivamente) e aqueles com dor aguda 

intensidade leve (52,9%). O desempenho físico mostrou-se significativamente 

menor nos idosos acima de 80 anos e nas mulheres, já os idosos com uma 

autopercepção positiva da saúde tiveram melhores resultados nessa avaliação. 

Ao correlacionar os resultados obtidos na GPM com a avaliação funcional foi 

verificado que apenas o escore de equilíbrio não se correlacionou com a 

avaliação da dor pela GPM (r=-0,110; p=0,22). Na análise multivariada, foi 

verificado que a dor aguda afetou negativamente os resultados do desempenho 
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nos testes velocidade da marcha (ß=-0,23; p=0,03) e levantar da cadeira 

(ß=3,7; p=0,04) e no escore total da SPPB (ß=-1,9; p=0,01), não se 

relacionando significativamente com o desempenho do equilíbrio dos idosos 

(ß=-0,23; p=0,53). A dor crônica não foi associada com o desempenho dos 

idosos nesta análise. Conclusão: A dor aguda exerceu impacto de forma 

independente, no desempenho funcional de idosos, principalmente nas 

atividades dinâmicas (marcha e sentar-levantar).  

 

Palavras-chaves: dor; desempenho funcional; envelhecimento. 
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ABSTRACT 

 
Introduction: Pain has significant functional, cognitive, emotional and 

social consequences in an individual’s life. The resulting incapacity of pain is 

multidetermined, and it is still a challenge to determine which the mechanisms 

are involved in such a repercussion in the elderly’s life.  Maintenance of 

functional capacity is an important factor for the elderly’s life independence and 

quality of living, particularly when one takes into account those who live in long 

term care centers (ILPI). Objective: To evaluate the relation between the kind 

of pain and the physical performance of the elderly living in long term centers 

(ILPI). Methodology: A transversal study has been made with 113 elderly living 

in long term care certers in Paraiba State. Among the instruments used the 

Geriatric Pain Measure (GPM) for pain evaluation stands out, and the Short 

Physical Performance Balance (SPPB) for evaluation of physical performance. 

Statistical analysis with SPSS 20.0, distribution measurements were used. The 

t-test , ANOVA and Pearson correlation test were used in the bivariate analysis. 

Finally, in the multivariate analysis was applied multiple linear regression 

analysis.Throughout the statistics analysis a confidence interval (CI) of 95% and 

a p < 0,05 was considered. Results: The sample features the feminine sex 

predominance (65,4%), single (43,2%), and low educational level (59,2%). The 

age average was 78,8 (±7,62) years and 3,80 (±3,49) years living in the care 

center. Pain was referred to by 57,5%  of the elderly, where 48%  admitted 

having chronic pain and  13,4% acute pain. In the set Pain Geriatric Measure 

(GPM) evaluation, the average punctuation was of 29,44 (±28,62) points. The 

pain intensity in most of the elderly in pain in general and chronic pain was 

moderated (60,6% and 69,5% ), and among the elderly in acute pain it was 

lightweight  (52,9%). Physical performance was significantly shorter in the 

elderly over 80 and the women; since the elderly who had a positive self-

perception of health achieved better results at this phase of evaluation. As we 

correlated the results from Pain Geriatric Measure with the functional evaluation 

we found that only the balance score did not correlate to the pain evaluation by  

GPM (r=-0,110; p=0,22). In the multivariate analysis, we found that pain 

affected negatively the performance results in gait speed tests (ß=-0,23; 

p=0,03) and lifting a chair (ß=3,7; p=0,04) and at the SPPB  total score (ß=-1,9; 
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p=0,01), not relating significantly to the elderly’s balance performance (ß=-0,23; 

p=0,53). Chronic pain did not appear as a limiting factor on the elderly’s 

performance in this analysis. Conclusion: Acute pain had an impact in an 

independent way on the elderly’s functional performance, mostly at dynamic 

activities (gait, sitting and standing). 

 

 

Key Words:  pain; functional performance; aging. 
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1.1    Envelhecimento e dor 

 

O envelhecimento é conceituado por Papaléo Netto e Salles (2001) 

como o período da vida que sucede a fase de maturidade, caracterizado por 

declínios nas funções orgânicas, tanto físicas quanto mentais. Tais declínios 

variam entre os sistemas, entre os diferentes indivíduos e entre as espécies. 

No organismo humano, as alterações relacionadas à idade ocorrem 

praticamente em todas as partes do corpo e trazem diversas mudanças 

funcionais ao indivíduo idoso (Bueno et al., 2008). 

De acordo com a OMS, o limite de idade entre o indivíduo adulto e o 

idoso é o de 65 anos em nações desenvolvidas e o de 60 anos nos países em 

desenvolvimento, como o Brasil. Entretanto, considerando os aspectos 

biofuncionais do indivíduo, ao final da terceira década de vida, surgem as 

primeiras alterações funcionais e estruturais e, a partir da quarta, há uma perda 

de aproximadamente 1% da função/ano, nos diferentes sistemas orgânicos 

(Jacob, 2000). 

Concernente à saúde do idoso, o envelhecimento pode acontecer 

como um processo progressivo de diminuição de reserva funcional, a 

senescência, ou como uma condição patológica causada por estresse 

emocional, acidente ou doenças, a senilidade (Brasil, 2007). Há múltiplos 

fatores associados ao processo de envelhecimento, os quais interagem e 

regulam tanto o funcionamento típico quanto o atípico do indivíduo que 

envelhece (Santos; Andrade; Bueno, 2009).  

O envelhecer normal está ligado à capacidade de adaptação do 

indivíduo aos rigores e às agressões do meio ambiente. Assim, cada sujeito 

envelhece a seu modo, o que depende de variáveis como o sexo, origem, lugar 

no qual se vive, tamanho da família, aptidões para a vida e as experiências 

vivenciadas. A exposição ao estresse ou ao tabagismo, a falta de exercícios e 

a nutrição inadequada são outros fatores que contribuem para determinar a 

qualidade do envelhecimento (Ciosak et al, 2011; Canizares e Jacob 

Filho,2011). 

Entre muitas alterações orgânicas relacionadas ao processo de 

envelhecimento, destacam-se as do sistema muscular, a partir das quais 
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perde-se de 10 a 20% na força, diminui-se a habilidade para manter força 

estática, há maior índice de fadiga muscular e diminui-se o tamanho e o 

número de fibras musculares. Nas articulações ocorre diminuição do líquido 

sinovial, afinamento da cartilagem e os ligamentos podem ficar mais curtos e 

menos flexíveis. Estas alterações resultam numa menor amplitude de 

movimento das articulações afetadas.  

Associada às alterações nas articulações, percebe-se a também perda 

da densidade óssea. As alterações musculoesqueléticas têm sua importância, 

pois podem gerar dor e algum grau de dificuldade de locomoção (Ribeiro; 

Alves; Meira, 2009; Gomes, 2010). Além disso, acompanhado por alta 

incidência de doenças crônicas e degenerativas, o processo de envelhecimento 

acontece, muitas vezes, com a presença de dor e com elevada dependência: 

fatos que podem interferir acentuadamente na qualidade de vida dos idosos 

(Reis; Torres, 2011; Dellaroza et. al. 2013; Motta, 2015). 

Neste sentido, a dor é definida pela International Association for the 

Study of Pain (IASP) como uma experiência sensorial e emocional 

desagradável que é associada a lesões reais ou potenciais ou é descrita em 

termos de tais lesões. De acordo com a American Geriatrics Society (2009), a 

dor é um fenômeno complexo, causado por estímulos sensoriais nociceptivos 

ou mecanismos neuropatológicos. As memórias, expectativas e emoções de 

um indivíduo, podem modificar a experiência da dor. Apesar de ser uma 

sensação desagradável, a dor tem uma função essencial à sobrevivência, 

atuando na detecção de estímulos com potencial de causar lesões nos tecidos 

para desencadear respostas comportamentais que protegem o organismo de 

danos atuais ou posteriores (IASP, 2010). 

Há na literatura, diversos critérios de caracterização da dor, em geral 

sua classificação pode ser feita com base na sua causa, patogênese, 

localização e duração. No que diz respeito à causa, os indivíduos 

experimentam dor por inúmeras razões, entre elas: procedimentos cirúrgicos, 

artrose, degeneração articular, óssea ou nervosa, tumores e sobrecarga 

muscular. As razões mais frequentes são a osteoartrose, a dorsalgia e a dor 

relacionada com o câncer ou dor oncólogica. Em relação à patogênese a dor 

pode ser classificada em nociceptiva, neuropática e psicogênica. A dor pode 

também ser classificada de acordo com a sua localização, por exemplo, região 
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dorsal (dorsalgia). Por último, quanto a sua duração, esta pode ser classificada 

em aguda ou crônica (Koff; Dunn, 2008). A dor aguda apresenta valor biológico 

fundamental, pois constitui um alerta para a possibilidade de uma lesão 

tecidual vir a se instalar ou já estar instalada, além, de induzir reações de 

defesa, fuga ou remoção do agente causal. Por outro lado, a dor crônica é 

constituída especialmente por reações musculoesqueléticas e 

psicocomportamentais que induzem incapacidade e repercussões 

biopsicossociais desfavoráveis (Duval Neto, 2009). 

Na abordagem da dor não oncológica, três meses é o ponto mais 

conveniente de divisão entre dor aguda e dor crônica, mas, para fins de 

investigação, seis meses muitas vezes, é a divisão preferida. Assumiremos 

neste estudo o conceito de dor da Associação Internacional para o Estudo da 

Dor (IASP), considerando dor crônica aquela com duração igual ou superior a 

seis meses, de caráter contínuo ou recorrente (três episódios em três meses) 

(IASP, 2010). 

A dor aguda é uma dor que, até certo ponto, tem consequências 

benéficas para o organismo. É um sinal de alerta geralmente associado a uma 

lesão e sua evolução natural é a remissão. Porém, em decorrência da ativação 

de várias vias neuronais de modo prolongado, o caráter dessa dor pode se 

modificar e se cronificar (Aisuodionoe-Shadrach, 2010; Sallum, et. al. 2012).  

Já a dor crônica, por definição, continua durante um período 

prolongado de tempo e pode ou não estar associada a um processo patológico 

bem definido.  Neste caso, ela comumente afeta os idosos, é mais 

frequentemente associada aos distúrbios musculoesqueléticos, como as 

doenças degenerativas da coluna e as artrites, e pode também surgir na 

ausência de doença ou lesão aparente. Para além da classificação temporal, 

quando a dor se torna crônica, deixa de ser sintoma e passa a ser doença 

(Dellaroza et al, 2007). 

Os idosos estão frequentemente expostos a afecções traumáticas, 

infecciosas ou crônico-degenerativas causadoras de dor. Admite-se que 25% a 

80% dos indivíduos com mais de 60 anos de idade apresentam dor. Apesar 

disso, há o conceito errôneo de que a dor seja consequência esperada ou 

normal no processo de envelhecimento. Estima-se que 6 a 7% dos idosos 

apresentam dor aguda e 48 a 55% tenham dor crônica (Dellaroza, et. al. 2008). 
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No cenário da institucionalização, pesquisas indicam altas prevalências da dor 

crônica entre os idosos, que chega à proporção de até 80% dos moradores.  

Há evidência recente de que os idosos são mais susceptíveis à dor de 

que os outros segmentos populacionais (Hoy et al., 2012). Em seu estudo, 

Muñoz e colaboradores (2014) explicam que as manifestações clínicas de dor 

nos idosos são diferentes das que se observam habitualmente em pacientes de 

faixas etárias mais jovens, sendo que os primeiros são menos sensíveis à dor. 

De acordo com essa hipótese, alterações na anatomia e na fisiologia do 

sistema sensorial ocorrem com o avanço da idade. Algumas dessas alterações 

foram identificadas e podem estar correlacionadas com as mudanças na 

percepção de dor que também têm sido relatadas em idosos (Andrade, Pereira 

e Sousa, 2006). 

A literatura afirma que pouco se conhece sobre as mudanças 

neuroanatômicas e neuroquímicas associadas à idade. Embora possa haver 

transmissão alterada ao longo das fibras nervosas Adelta e C, não está claro 

que apenas isso afete a experiência individual de dor. Estudos experimentais 

de sensibilidade e tolerância à dor, realizados com indivíduos jovens e idosos, 

argumentaram favoravelmente sobre o aumento, a diminuição ou a estabilidade 

da sensibilidade dolorosa, quando foram comparados idosos e jovens. Todavia 

as mudanças de percepção de dor, devido à idade avançada, não foram 

clinicamente significativas (Andrade; Pereira; Sousa, 2006; Herr; Garand, 

2001).  

É relevante ressaltar que existe grande variabilidade na tolerância e na 

sensibilidade álgicas na população geral, independentemente do fator idade. 

Porém, essa heterogeneidade se torna particularmente evidente nos idosos 

com dor persistente, em virtude das diferenças físicas, psicológicas e sociais 

verificadas entre esses indivíduos (Muñoz et al, 2014). 

Apesar da alta prevalência de dor crônica nesses indivíduos, a 

implicação na saúde e na qualidade de vida dos idosos é inadequadamente 

estudada, avaliada e tratada. Conceitos e fenômenos de natureza subjetiva, 

como a dor, são difíceis de mensurar com acurácia sem o auxílio de 

instrumentos, os quais são, em sua grande maioria, validados para populações 

específicas, como a dos jovens (Motta, 2015). 
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Pacientes idosos, muitas vezes, relutam em reportar a dor, porque 

geralmente acreditam que ela faz parte do envelhecer ou associam-na com 

patologias graves, como o câncer. Além disso, a presença de mais de uma 

queixa dolorosa, o longo histórico de dor e as dificuldades em descrever as 

características desta, dificultam ainda mais a avaliação adequada da queixa de 

dor nessa população (Robertson; Montagnini, 2004). 

Quando presente na vida do idoso, a dor o confronta com sua 

fragilidade e ameaça sua segurança, sua autonomia e sua independência, o 

impedindo, muitas vezes, de realizar as atividades da vida diária, bem como o 

limitando de interagir e conviver socialmente – situações que diminuem 

consideravelmente sua qualidade de vida. (Celich, 2008). 

As consequências da dor entre indivíduos idosos são múltiplas, entre 

elas estão descritas a depressão, ansiedade, diminuição da socialização, 

distúrbios do sono, deambulação prejudicada, comportamento agitado, fadiga, 

anorexia, náuseas e constipação. A impossibilidade de controlar a dor traz 

sempre sofrimento físico e psíquico e todos esses fatores associados parecem 

aumentar a morbidade entre os idosos e onerar o sistema de saúde. (Van 

Achterberg et al. 2007; Dellaroza et. al. 2007). 

Apesar da alta prevalência da dor nos idosos, particulamente entre os 

institucionalizados há uma ampla proporção de subdiagnóstico e 

subtratamento, provavelmente relacionados a atitudes e crenças do indivíduo, 

que, por sua vez afetam seu relato de dor, e também a equívocos e déficits 

educacionais por parte de profissionais da saúde (Abdulla et. al. 2013; Ersek; 

Jablonski, 2014). Em uma amostra de 60 idosos institucionalizados Reis e 

Torres (2011) verificaram prevalência de dor em 73,3% dos idosos. Destes, 

apenas 15,9% realizava tratamento medicamentoso para o seu alívio. 

 

 

1.1.  Desempenho Funcional 

 

Largamente reconhecido como componente fundamental para a 

qualidade de vida dos indivíduos, o desempenho funcional pode ser um 

indicador de bem-estar geral. Para a gerontologia, o desempenho é 
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considerado a essência do cuidado geriátrico e o maior indicador aceito 

universalmente para caracterizar o estado de saúde em idosos (Kawamoto et 

al., 2004; Peron; Gray; Hanlon, 2011). 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) define incapacidade funcional 

como a dificuldade, devido a uma deficiência, para a realização de atividades 

típicas e pessoalmente desejadas na sociedade. Já o desempenho funcional, é 

definido pela mesma Organização como o que o indivíduo faz em seu ambiente 

cotidiano (WHO, 1981). As medidas de mobilidade fazem parte da avaliação do 

declínio funcional, e têm provado serem valiosas no estudo da relação 

do status funcional com características demográficas, condições crônicas e 

comportamentos relacionados à saúde (Parahyba; Simões, 2006). 

No desenvolvimento de incapacidades, a idade cronológica é um fator 

desencadeante, que apresenta para cada 10 anos um risco duas vezes maior 

de desenvolvê-las. Além disso, o estilo de vida exerce influência na 

funcionalidade, como também indivíduos com boas condições 

socioeconômicas, escolaridade adequada e desenvolvimento do nível cultural 

tem menores riscos de saúde. Ademais, o convívio social e a atividade 

profissional têm seu efeito protetor, mantendo corpo e mente ativos até idades 

mais avançadas (Gomes, 2009; Marchon; Cordeiro; Nakano, 2010). 

Especialmente entre os idosos, as dependências física e cognitiva 

prejudicam os autocuidados e provocam uma elevada carga de trabalho para a 

família e o sistema de saúde. Embora os dispositivos legais enfatizem que 

cabe aos filhos o cuidado dos pais durante a doença, carência ou velhice, não 

há como exigir daqueles o cumprimento desse encargo, já que nem mesmo a 

sociedade assume a sua parcela de responsabilidade, provendo recursos e 

criando condições para que o idoso possa permanecer em ambiente familiar. 

Sem uma rede de apoio suficiente, as Instituições de Longa Permanência (ILPI) 

surgem como uma opção de cuidado e de proteção ao idoso, principalmente o 

oriundo de famílias mais pobres (Marchon, Cordeiro, Nakano, 2010). 

Desta forma, os idosos institucionalizados são considerados um grupo 

de risco para o declínio funcional, tendo em vista que normalmente são menos 

condicionados, têm maior propensão a quedas e são mais dependentes do que 

aqueles que vivem na comunidade (Batista et al., 2012). A ILPI é cenário de 

sedentarismo, o qual é considerado fator contribuinte para esse 
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descondicionamento físico, o que favorece a ocorrência de doenças crônico 

degenerativas e de dependência funcional precoce. Portanto, a soma entre o 

processo de envelhecimento e o sedentarismo, consequente da 

institucionalização, potencializam as modificações funcionais decorrentes do 

envelhecimento dessa população (Simões et al., 2009; Batista et al., 2012; 

Valenza et al., 2013). 

Outros fatores contribuem para o caráter vulnerável da funcionalidade 

do idoso residente em instituições. Ao ingressarem na ILPI, os idosos 

começam a apresentar limitações intelectuais e neurológicas, associadas ao 

ócio, à indisposição física e ao desinteresse, que podem influenciar ainda mais 

na perda funcional progressiva, os levando muitas vezes à invalidez e à 

depressão (Born, 2005; Abdulla et al. 2013).  

Somado a todos os fatores associados à institucionalização, na 

presença de dor, o idoso poderá apresentar uma progressiva reclusão social, 

com tendência ao sedentarismo, à perda de autoestima e ao abandono de 

autocuidados, tendo como desfecho a incapacidade física. A perda da 

capacidade funcional está associada à predisposição de fragilidade, ao risco 

aumentado de quedas e morte, à diminuição na mobilidade e à dependência, 

gerando cuidados de alto custo e de longa permanência. Desta forma, a 

manutenção da capacidade funcional é importante fator para a independência e 

a qualidade de vida dos idosos (Reis; Mascarenhas; Torres, 2008).  

 

1.2. Dor e Desempenho Funcional 

Com o aumento da idade, as queixas de dor são mais frequentes, e 

são associadas às limitações funcionais, à fadiga, aos problemas de sono, ao 

humor deprimido e à baixa qualidade de vida. Sendo assim, aqueles que são 

mais velhos e aqueles afetados pela dor estão em maior risco de também 

apresentarem outros problemas, como limitações funcionais e qualidade de 

vida reduzida (Jakobsson et. al. 2003). 

 Já foi descrito que o prejuízo da dor à função se deve à diminuição da 

atividade e da deambulação, que levam ao descondicionamento, aos distúrbios 

da marcha e às lesões causadas por quedas (Hanks-Bell, M., Halvey, K., 

Paice, J, 2004). Na cognição, a dor, como fator de distração, durante a 
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realização de uma tarefa, pode potencialmente levar a quedas (Eggermont, et 

al. 2009; Abdula et al. 2013). Todas essas conseqüências agravam ainda mais 

a qualidade de vida, através do isolamento dos indivíduos, e ampliam as 

perdas funcionais e emocionais (Jakobsson et. Al., 2003). 

A incapacidade resultante da dor é multideterminada e é, ainda, um 

desafio elucidar quais são os mecanismos envolvidos nesta repercussão na 

vida dos idosos. Weiner e colaboradores (2004) comprovaram que a 

incapacidade provocada pela dor lombar em idosos residentes na comunidade 

é mediada por alterações neuropsicológicas, dentre elas o impacto na 

habilidade de atenção e na coordenação viso-espacial. 

Em outro estudo, realizado com idosos da comunidade com dor 

crônica, verificou-se que a distribuição da dor está mais associada ao baixo 

desempenho físico do que a sua intensidade (Eggermont, et al. 2009). Além 

disso, há evidências na literatura que relatam que a dor musculoesquelética 

generalizada contribuiu para ocorrência de quedas em mulheres idosas com 

deficiência (Leveille SG, et. al 2001).  

Aliadas às alterações musculoesquléticas inerentes ao processo de 

envelhecimento, que podem gerar dor e dificuldades de locomoção, 

freqüentemente, a dor e a incapacidade física podem ocasionar imobilismo 

prolongado e crença do medo e evitação (como permanecer deitado). A dor 

gerada pelo movimento pode afetar a qualidade de vida do individuo e 

caracteriza a forma como são desempenhadas as suas atividades (Gomes, 

2010; Lin et al. 2001; Silva et al. 2016). 

Sob influência da dor, o idoso poderá apresentar uma progressiva 

reclusão social, com tendência ao sedentarismo, à perda de autoestima e ao 

abandono de autocuidados. Dessa forma, a capacidade funcional torna-se 

bastante comprometida, podendo haver dependência física e mental para a 

realização de atividades mais complexas, como por exemplo, limpar a casa, 

fazer compras e cuidar das finanças (Reis; Torres, 2011; Dellaroza et al. 2013). 

As incapacidades física, psicológica e social são as principais 

repercussões que acometem a qualidade de vida dos idosos com dor, sendo 

importantes suas identificações. Localizações álgicas diversas e intensidades 

diferentes, entre outras características dolorosas, parecem estar associadas ao 

maior ou menor grau de incapacidade, enquanto que outras características, 
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como a duração e as multidimensões da dor, não foram ainda associadas ao 

déficit de desempenho nos idosos. 

Diante do exposto, o conhecimento acerca da influência da dor e de 

suas características no desempenho funcional de idosos institucionalizados, a 

partir de instrumentos adequados para o rastreio nessa faixa etária, torna-se 

relevante para subsidiar a atuação dos profissionais de saúde e gestores 

institucionais, a fim de proporcionar aos idosos maiores autonomia e 

independência com consequente melhoria da qualidade de vida. 
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1.3. Justificativa 

O estudo da dor em idosos se destaca em importância, pois as 

evidências recentes demonstram maior suscetibilidade desta população à 

sensação dolorosa. A dor em idosos é um sério problema de saúde pública, 

que necessita ser diagnosticado, mensurado, avaliado e devidamente tratado 

pelos profissionais de saúde, uma vez que são esses os agentes capazes de, 

através de intervenções, minimizar a morbidade e melhorar a qualidade de vida 

daqueles. Muitas queixas do idoso relacionadas à dor são atribuídas à idade e 

são consideradas próprias ao processo de envelhecimento; assim, ela deixa 

der tratada: fato que influencia negativamente a qualidade de vida na velhice.  

Embora a dor não apareça como fator direto de dependência e de 

morte em muitos estudos, algumas pesquisas epidemiológicas comprovaram a 

interferência da dor em aspectos da vida e relacionaram-na a limitações 

funcionais. A manutenção da capacidade funcional é importante fator para a 

independência e a qualidade de vida dos idosos. Além disso, quando 

associada às características do cenário institucional, a dor traz maiores 

incapacidades a esses idosos, colocando sua qualidade de vida em condição 

de vulnerabilidade. 

Um número crescente de estudos investiga a relação entre a dor e o 

desempenho físico em idosos. A maioria destes estudos buscou relacionar a 

dor em locais selecionados (por exemplo: no pé, no joelho, ou na coluna 

lombar). Além disso, os resultados não foram inteiramente consistentes, 

principalmente porque a maioria destes estudos utilizou apenas medidas de 

autorrelato de função para avaliação do desempenho físico. 

Ao identificar e analisar o desempenho funcional de idosos, 

considerando as consequências da presença, da intensidade, da duração, e 

das dimensões da dor como fatores possíveis de intervenção, o presente 

estudo visa gerar conhecimentos que tornem-se subsídios para a implantação 

de programas, para o planejamento de estratégias de atendimento e de 

intervenção adequadas ao manejo da dor, contribuindo, assim, para um 

processo de envelhecimento, com qualidade de vida plena ou que, ao menos, 

tenda para tal direção. 
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1.5. Objetivos 

1.5.1. Objetivo Geral 

 

Avaliar a relação entre a dor e o desempenho físico em idosos 

residentes em ILPI. 

 

1.5.2. Objetivos Específicos 

 

 Avaliar a prevalência de cada tipo de dor e suas características na 

amostra. 

 Examinar o desempenho físico dos idosos institucionalizados. 

 Averiguar a relação entre o tipo de dor, a distribuição da dor, a 

intensidade da dor e as dimensões da dor e o desempenho físico em 

idosos residentes em ILPI. 
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2 MATERIAIS E MÉTODOS 
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2.1. Caracterização da pesquisa 

 

O presente estudo é um recorte transversal da coorte intitulada 

Participação dos Componentes Homeostático e Circadiano do sono no 

Desempenho Funcional em Idosos Institucionalizados, realizada pelo Programa 

de Pós Graduação em Psicobiolologia da UFRN. Considerando os dados 

obtidos no período de coleta ocorrido entre setembro e dezembro de 2014. 

Um estudo transversal verifica em um mesmo momento a “causa” e o 

“efeito”, e coloca em análise simultaneamente os indivíduos “expostos” e “não-

expostos”, de modo a verificar a relação entre exposição e doença. O estudo 

observacional caracteriza-se pela não intervenção do investigador. Nele, são 

pesquisadas situações que ocorrem naturalmente. Já o caráter analítico é dado 

pela presença de um grupo controle na investigação de “causa” e “efeito”. 

(Pereira, 2005). 

 

2.2. Local da Pesquisa 

 

O estudo foi realizado no Estado da Paraíba. De acordo com dados 

estimados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2016) a Paraíba  

apresentou em 2014 uma população de 3.943.885 habitantes, destacando-se 

entre as unidades federativas do nordeste brasileiro, por possuir proporção 

significativa de idosos, com idade igual ou superior a 60 anos, que atinge 

aproximadamente 12,9% da população (IBGE, 2013). Além disso, a Paraíba 

figura entre os oito estados brasileiros com índice de envelhecimento superior 

ao nacional, sendo seu índice o maior entre os estados do Nordeste (CLOSS, 

SCHWANKE, 2012). 

No âmbito da organização de assistência à saúde, o território estadual 

paraibano está dividido em quatro macrorregiões, que são: 1ª- João Pessoa, 

2ª-Campina Grande, 3ª- Patos e 4ª- Sousa (Figura 1). Cada macrorregião é 

composta por um determinado número de municípios, Gerências Regionais de 

Saúde (GRS) e Regiões de Saúde (RS) ou Colegiados de Gestão Regional 

(CGR), agrupados com base nas características demográficas, 
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socioeconômicas, geográficas, sanitárias, epidemiológicas, de acessibilidade e 

de oferta de serviços de saúde (Brandão et al., 2012; PARAÍBA, 2008).  

O presente estudo foi realizado especificamente na Primeira e Segunda 

Macrorregião Assistencial de Saúde, polarizadas, por sua vez, pelos municípios 

de João Pessoa e Campina Grande, as quais absorvem as maiores demandas 

provenientes das cidades circunvizinhas perfazendo 47,82% e 28,30% da 

população do estado, respectivamente. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Macrorregiões assistenciais de saúde da Paraíba. (Adaptado de 

PARAÍBA, Plano Diretor de Regionalização, 2008) 

 

2.3. População 

 

Incialmente realizou-se um levantamento, junto à Secretaria de Estado 

do Desenvolvimento Humano, com fins de identificação das ILPI existentes nas 

respectivas macrorregiões, sendo identificadas vinte e cinco instituições, 

totalizando 981 sujeitos, sendo 747 apenas da 1ª macrorregião. 

Em seguida, o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa 

Idosa e Comitê Estadual Permanente de Monitoramento e Fiscalização de ILPI 

foram contatados para a obtenção das ILPI devidamente cadastradas e 

regularizadas. Seguindo critérios de viabilidade para realização desta pesquisa, 

sugeridos pelo Comitê Estadual Permanente de Monitoramento e Fiscalização 

de ILPI, como infraestrutura mínima necessária, número considerável de idosos 

residentes (mediante a alta prevalência do desfecho estudado) e distância 

acessível entre município referência (João Pessoa) e ILPI (máximo de 140 km), 
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foram incluídas quinze instituições. Isto representou a totalidade de municípios 

da 1ª macrorregião e apenas uma na maior GRS da 2ª macrorregião, 

perfazendo 809 indivíduos. Por fim, a direção de cada ILPI cadastrada forneceu 

a lista atualizada de idosos institucionalizados para o registro da população 

final que foi composta por 766 idosos, distribuida de acordo com o exposto no 

Quadro 1. Para manutenção do sigilo, tanto dos estabelecimentos quanto dos 

residentes, as instituições foram categorizadas nesta pesquisa pelas letras A-

O. 

 
Quadro 1.  Distribuição dos idosos por ILPI nas 1ª e 2ª macrorregiões 

assistenciais de saúde da Paraíba. 

MACRORREGIÃO MUNICÍPIO ILPI Total 

 

PRIMEIRA 

JOÃO PESSOA A 62 

B 31 

C 35 

D 82 

E 99 

F 9 

CABEDELO G 30 

H 38 

BAYEUX I 33 

SANTA RITA J 100 

K 62 

GUARABIRA L 40 

SOLÂNEA M 18 

BELÉM N 54 

SEGUNDA CAMPINA GRANDE O 73 

 TOTAL 766 
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2.4. Amostra 

 

Para a realização do cálculo amostral, observou-se na literatura a 

prevalência estimada do desfecho estudado (déficit no desempenho funcional). 

Assim, estima-se que 30% (Marchon, Cordeiro, Nakano, 2010) dos idosos 

institucionalizados, na faixa etária-alvo da pesquisa, apresentam baixo 

desempenho funcional.  

Neste sentido, foram adotados os seguintes parâmetros estatísticos 

para o cálculo da amostra: erros estatísticos máximos de 5,0% para o tipo I e 

de 20,0% para o tipo II, poder de estudo de 80,0%, tamanho da população 

finita de 828 sujeitos e prevalência estimada da doença de 30,0%, ao valor foi 

acrescido 15,0% para compensar a ocorrência de algum viés de seleção. 

Como resultado encontrou-se uma amostra representativa da população de 

233 sujeitos, que foi distribuída proporcionalmente em cada instituição, e 

alocada de forma probabilística casual simples.  

Para compor a amostra os sujeitos deveriam obedecer aos seguintes 

critérios de inclusão: 

 Possuir idade igual ou superior a 60 anos, segundo a classificação 

de idoso da Organização Mundial da Saúde (OMS) para os países 

de terceiro mundo e os países em desenvolvimento; 

 Não apresentar distúrbio cognitivo grave, de acordo com Mini-

Exame do Estado Mental (MEEM), a partir do ponto de corte maior 

ou igual a 17 pontos, definido pela metodologia utilizada pelo 

projeto Rede de Estudos de Fragilidade de Idosos Brasileiros – 

REDE FIBRA (Pereira, 2009). 

 Não apresentar dor de origem oncológica; 

 Não apresentar situação clínica e funcional que impossibilitasse 

responder coerentemente aos instrumentos de coleta de dados e 

efetuar os testes específicos como, por exemplo, idosos acamados 

ou com impossibilidade de mobilidade voluntária e idosos com 

deficiência sensorial. 

 

De acordo com os critérios de exclusão adotados, foram excluídos da 

amostra os idosos que: 
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 Desistiram da pesquisa durante a coleta dos dados; 

 Apresentaram alguma condição clínica desfavorável à 

continuidade do estudo; 

 Não conseguiram completar a avaliação da dor ou não 

conseguiram efetivar os testes da SPPB, quesitos 

indispensáveis do questionário. 

 

De um total de 981 idosos e 25 instituições existentes nas duas 

macrorregiões de saúde abrangidas pelo estudo, não entraram na amostra 215 

idosos e 9 instituições, após a atualização da listagem de idosos pelas ILPI e 

seguindo critérios de viabilidade para realização das coletas, anteriormente já 

citados. Em seguida realizou-se o estudo piloto na instituição “F”, afim de 

calibração e treinamento dos pesquisadores, tais sujeitos desta instituição não 

foram incluídos na amostra final. Dos 757 idosos restantes, 518 não foram 

elegíveis observando os critérios de inclusão (exceto o Mini-exame do Estado 

Mental - MEEM). Por último, de um total de 239 idosos avaliados através do 

MEEM, 106 não atingiram o ponto de corte preconizado, e portanto, não foram 

incorporados a amostra. Após todas essas etapas foram elegíveis 133 idosos 

que formaram a amostra final, sendo distribuídos em 15 instituições de longa 

permanência, conforme ilustrado no fluxograma a seguir.  
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981 idosos 

25 ILPI 

Etapa 1. Identificação dos idosos 

e ILPI existentes 

 
766 idosos 

15 ILPI 

 
757 idosos 

15 ILPI 

 
239 idosos 

15 ILPI 

 
n=133 idosos 

15 ILPI 

Etapa 2. Aplicação dos critérios 

de viabilidade e atualização da 

lista pelas ILPI 

Etapa 3. Estudo Piloto 

Etapa 4. Aplicação dos critérios 

de Inclusão (exceto o MEEM) 

Etapa 5. Avaliação do estado 

cognitivo (MEEM) 

Não elegíveis: 
215 idosos 

9 ILPI 

 
Não elegíveis: 

9 idosos 

 
Não elegíveis: 

518 idosos 

 
Não elegíveis: 

106 idosos 

Figura 2. Fluxograma do processo de formação da amostra. 
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2.5. Variáveis do Estudo 

 

I. Co-variáveis 

 
Quadro 2: Lista das Co-variáveis do estudo. 

Nome Descrição Tipo 

Idade* Idade do idoso em anos 
Quantitativa 

contínua 

Sexo Masculino ou Feminino 
Categórica 

nominal 

Estado civil* Casado, Solteiro, Divorciado ou Viúvo 
Categórica 

nominal 

Escolaridade* 

Anos de estudo do idoso 

Analfabetos= 0 anos de estudo 

Baixa escolaridade= 1 a 8 anos de estudo 

Alta escolaridade= acima de 8 anos de estudo 

(Velásquez-Meléndez, 2004) 

Categórica 

nominal 

Tempo de 

institucionalização 

Em anos 

Diferença entre a data da entrevista e a data de 

institucionalização registrada no prontuário 

 

Quantitativa 

discreta 

Estado Nutricional 
Desnutrição (<22 Kg/m2), Eutrofia (22-27 

Kg/m2) ou Obesidade (27 Kg/m2) 

Categórica 

nominal 

Índice de Massa 

Corporal (IMC) 

Quociente do peso pela altura elevada à segunda 

potência, em quilogramas por metro quadrado 

(Kg/m2) 

Quantitativa 

contínua 

Função cognitiva 
Escore da função cognitiva, avaliada através do Mini-

Exame do Estado Mental (MEEM) 

Quantitaiva 

discreta 

Uso de Drogas 

Psicotrópicas* 

Se o idoso faz uso de Drogas Psicotrópicas 

Sim ou Não 

 

Os psicotrópicos são drogas que podem produzir 

efeitos fisiológicos específicos, podendo, por 

exemplo, aliviar seletivamente a dor ou febre, bem 

como suprimir distúrbios do movimento ou evitar 

convulsões. Além disto, podem também induzir os 

usuários ao sono ou ao despertar, reduzir a vontade 

de comer ou apaziguar a tendência de vomitar. 

Podem também ser utilizados para tratar ansiedade, 

Categórica 

nominal 
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manias, depressão ou esquizofrenia, sem alterar a 

consciência.(Laurence et al, 2012) 

Uso de Drogas 

Hipnóticas* 

Se o idoso faz uso de Drogas Hipnoticas 

Sim ou não 

 

Hipnóticos são depressores não-seletivos ou gerais 

do sistema nervoso central, utilizados para reduzir a 

inquietação e a tensão emocional e para induzir quer 

a sedação, quer o sono (Laurence et al, 2012). 

Categórica 

nominal 

Depressão 

Avaliada pela Escala de Depressão 

Geriátrica versão curta (Geriatric 

Depression Scale – GDS-15), para avaliar presença 

ou não de sintomas depressivos (Souza et al., 2007): 

1= sim (escore > 5); 2 = não (escore 0-5), 

Categórica 

Nominal 

Escore GDS-15 

Valor obtido na aplicação da Escala de 

Depressão 

Geriátrica versão curta (Geriatric Depression Scale – 

GDS-15), para avaliar presença ou não de sintomas 

depressivos. 

(0-15) 

Quantitativa 

discreta 

Saúde Percebida* 
Avaliação subjetiva do idoso sobre sua saúde 

Satisfatória ou Insatisfatória 

Categórica 

nominal 

* Relato do idoso e/ou prontuário 

 

II. Variáveis Independentes 

 

Quadro 3: Listas das Variáveis Independentes do Estudo 

Presença de Dor* 
Presença de dor no idoso 

Sim ou Não 

Categórica 

nominal 

Dor crônica* 

Presença de dor com duração igual ou superior 

a seis meses 

Sim ou Não 

Categórica 

nominal 

Dor Aguda* 

Presença de dor com duração inferior a seis 

meses 

Sim ou Não 

Categórica 

nominal 

Distribuição da Dor* 
Quantidade de locais do corpo atingidos pela dor 

Único local, Múltiplos locais ou Generalizada 

Categórica 

nominal 

Escore do GPM 
Valor obtido na avaliação da dor através da 

Geriatric Pain Measure (GPM) ajustado para 

Quantitativa 

discreta 
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uma escala de zero a cem 

(pontuação obtida x 100/42= resultado ajustado) 

 

Classificação da Dor 

(GPM) 

Classificação da Dor de acordo com a 

pontuação obtida no GPM 

Dor leve (<30), Dor moderada (30-69) e Dor 

severa (>70) 

Categórica 

nominal 

Desengajamento 

Subescala do GPM ajustado para uma escala de 

zero a cem 

Soma dos pontos dos itens 9- 12, 15, 18 e 24 

(pontuação obtida x 100/7= resultado ajustado) 

Quantitativa 

discreta 

Intensidade da dor 

Subescala do GPM ajustado para uma escala de 

zero a cem 

Soma dos pontos dos itens 13, 17, 19- 23 

(pontuação obtida x 100/25= resultado ajustado) 

Quantitativa 

discreta 

Dor à Deambulação 

Subescala do GPM ajustado para uma escala de 

zero a cem 

Soma dos pontos dos itens 4- 7 

(pontuação obtida x 100/4= resultado ajustado) 

Quantitativa 

discreta 

Dor às Atividades 

Extenuantes 

Subescala do GPM ajustado para uma escala de 

zero a cem 

Soma dos pontos dos itens 1- 3 

(pontuação obtida x 100/3= resultado ajustado) 

Quantitativa 

discreta 

Dor às Outras 

Atividades 

Subescala do GPM ajustado para uma escala de 

zero a cem 

Soma dos pontos dos itens 8, 13-16 

(pontuação obtida x 100/5= resultado ajustado) 

Quantitativa 

discreta 

      * Relato do idoso e/ou prontuário 
 
 
III. Variáveis Dependentes 

 

Quadro 4: Lista das Variáveis dependentes do Estudo. 
Nome Descrição Tipo 

Escore total 

SPPB 

(0 a 12) 

Soma dos Escores de: 

Equilíbrio em Pé (0 a 4) 

Velocidade da Marcha (0 a 4) 

Levantar da Cadeira (0 a 4) 

Quantitativa 

discreta 

Escore Equilíbrio Desempenho nos testes de Equilíbrio em pé (0 a 4) Quantitativa 
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discreta 

Velocidade da 

Marcha 

Quociente do percurso percorrido (4m) pelo tempo (em 

segundos) dispendido para completar o teste, em metros 

por segundo (m/s) 

Quantitativa 

contínua 

Teste do Sentar e 

Levantar 

Tempo registrado para o idoso realizar consecutivamente 

5 movimentos de sentar e levantar da cadeira. 

Quantitativa 

contínua 

Desempenho 

Físico - SPPB 

 

Classificação do Desempenho Físico: 

Incapacidade ou desempenho muito ruim (0-3) 

Baixo desempenho (4-6) 

Moderado desempenho (7-9) 

Bom desempenho (10-12) 

Categórica 

nominal 
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2.6     Instrumentos de Coleta de dados 

 

Para obtenção de informações sóciodemográficas e de saúde, como 

idade, sexo, escolaridade, estado civil, medicações e saúde percebida, foi 

elaborado um questionário (APÊNDICE B) estruturado. Tais dados foram 

coletados através de autorrelato e de auxílio de prontuários. 

Para obtenção do Índice de Massa Corporal, o peso e a altura dos 

idosos foram avaliados. A altura foi mensurada com fita métrica de "fiber glass" 

com divisões de 1 mm  o peso com balança Omron®, com divisões de 100g.  

Para avaliação da função cognitiva, como critério de inclusão na 

amostra, foi utilizado o Mini Exame do Estado Mental - MEEM (Folstein, 

Folstein, Mchugh, 1975) (ANEXO B). Este instrumento objetiva caracterizar 

clinicamente o estado cognitivo dos indivíduos, e é composto por questões 

reunidas em sete categorias, cada uma destas com a finalidade de avaliar as 

seguintes funções cognitivas: orientação no tempo (5 pontos), orientação no 

espaço (5 pontos), registro (3 pontos), atenção e cálculo (5 pontos), memória 

de evocação (3 pontos), linguagem (8 pontos), e capacidade construtiva visual 

(1 ponto). É um teste de simples administração, uma vez que não exige 

nenhum material específico e é aplicável em pessoas com baixo grau de 

instrução. O escore do MEEM pode variar de um mínimo de zero ponto (maior 

grau de comprometimento cognitivo), até um total máximo de trinta pontos 

(melhor capacidade cognitiva). Esta escala foi devidamente validada para a 

população brasileira (Brucki et al., 2003). 

A depressão (ANEXO C) foi avaliada pela Escala de Depressão 

Geriátrica versão curta (Geriatric Depression Scale – GDS-15) (Sheikh, 

Yesavage, 1986) frequentemente utilizada para rastrear transtornos 

depressivos (Yesavage et al., 1983). Trata-se de um instrumento validado 

(Feher et al., 1992), adaptado culturalmente e traduzido para o Brasil (Stoppe 

Junior et al., 1994), que vem sendo utilizado em ILPI (Alencar et al., 2012). 

Essa escala é composta por 15 itens. Foi adotado o ponto de corte 5/6 para 

caracterização dos sintomas depressivos (Souza et al., 2007). 

Na avaliação da dor, inicialmente foram realizados questionamentos 

iniciais, como: “O senhor está sentindo alguma dor hoje?”, “O senhor sente ou 
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está sentindo alguma dor que aparece todo dia?”, “O senhor sente ou está 

sentindo alguma dor que aparece toda semana?”, tais interrogações foram 

extraídas do Geriatric Pain Measure – GPM (Ferrel ET al. 2000), e foram feitas 

antecipadamente com o objetivo de rastrear os idosos com dor. Adicionalmente 

foram realizados questionamentos sobre o tempo de aparecimento e a 

localização. No primeiro, a dor foi classificada em aguda se presente por até 

seis meses e em crônica se referida sua duração acima de seis meses, de 

acordo com critérios recomendados pela Associação Internacional para o 

Estudo da Dor (IASP, 2010). Para localização, os idosos eram convidados a 

marcar num modelo do corpo humano, os pontos nos quais apresentavam dor. 

Após isso o entrevistador confirmava os pontos, registrando os locais por 

escrito e classificava a distribuição da dor, de acordo com a quantidade de 

locais apontados, em: Único local, Múltiplos locais ou Generalizada, sendo a 

dor generalizada considerada aquela que atinge acima ou abaixo da cintura. 

Critérios semelhante foi utilizado no Estudo MOBILIZE de Boston (Eggermont 

et. al. 2014). Todas essas informações foram reunidas em um questionário 

estruturado (APENDICE C). 

Além disso, foi aplicado o Geriatric Pain Measure – GPM (ANEXO D), 

desenvolvido por Ferrel e colaboradores (2000) para avaliação 

multidimensional da dor na população idosa. Entre os instrumentos disponíveis 

na literatura, os unidimensionais geralmente mensuram a intensidade da dor, 

sendo que os mais utilizados são a escala analógica visual (EVA) e a escala 

numérica verbal (ENV) de dor. Estes, porém, têm limitações, pois não capturam 

as características multidimensionais da dor. Por outro lado, os instrumentos 

multidimensionais, tais como o “McGill Pain Questionnaire” e o “The Wisconsin 

Pain Inventory”, que abordam a dor e seus vários domínios, são longos, difíceis 

de pontuar e de aplicar em idosos. O “guia prático de dor crônica em idosos”, 

idealizado e atualizado pela Sociedade Americana de Geriatria (1998 e 2002), 

recomenda que, na avaliação da dor em idosos, sejam utilizados instrumentos 

de abordagem multidimensional. 

Neste estudo, há a proposta de utilização do Geriatric Pain Measure 

(GPM), instrumento que foi recentemente traduzido e validado para a 

população brasileira (Gambaro, 2009; Motta, 2015), e que busca avaliar a dor 

em seus diversos domínios. Na avaliação das propriedades psicométricas 
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foram obtidas confiabilidade e validade adequadas, com alfa de Cronbach de 

0,729. Este instrumento é composto por 24 itens de fácil administração, sendo 

necessários menos de 5 minutos para sua execução, podendo ser 

administrado pelo entrevistador ou autoadministrado (ANEXO D). 

Constituído por 22 itens com respostas dicotômicas, e por mais dois 

compostos por uma escala de 0 a 10, o escore total é obtido pela soma das 

respostas "sim" para os itens dicotômicos e as respostas numéricas das 

demais questões, resultando na pontuação total. Assim, essa pontuação pode 

variar de 0 a 42, com zero significando nenhuma dor e 42, a pior dor. O 

resultado final, também pode ser ajustado para uma escala de zero a 100 

multiplicando a pontuação total por 2,38 (isto é, a pontuação total x 100/42 = 

resultado ajustado). O escore total ajustado permite a classificação da dor em 

leve, para escores variando de 0-30, moderada, para escores de 30-69 e 

intensa, para aqueles maiores que 70. 

As multidimensões da dor são avaliadas através de escores oriundos 

da soma de itens específicos, são elas: a intensidade (itens 13, 17, 19, 20-23), 

o descomprometimento devido à dor (itens 9-12, 15, 18, 24), a dor à 

deambulação (itens 4-7), a dor às atividades vigorosas (itens 1-3) e a dor em 

outras atividades (itens 8, 13-16). 

Por fim, o desempenho físico foi avaliado através da Short Physical 

Performance Balance – SPPB (Guralnik et al., 1994) (ANEXO E). Tal 

instrumento é eficaz para avaliar o desempenho físico da população idosa. É 

composto por três testes que avaliam na sequência: (1) o equilíbrio estático em 

pé; (2) a velocidade de marcha em passo habitual, medida em dois tempos em 

determinado percurso de ida e volta; e, indiretamente, (3) a força muscular dos 

MMII, por meio do movimento de levantar-se e sentar-se na cadeira cinco 

vezes consecutivas e sem o auxílio dos membros superiores. Seu escore total 

é obtido pela soma das pontuações de cada teste e varia de zero (pior 

desempenho) a doze pontos (melhor desempenho).  

Trata-se de um conjunto de testes bastante simples, prático, rápido e de 

fácil aplicação. Para sua administração, faz-se necessário dispor-se apenas de 

uma cadeira sem apoio lateral, de um cronômetro, de uma fita métrica ou trena 

e de uma fita crepe para demarcar a posição inicial e final do percurso de três 

ou quatro metros para o teste de marcha. A medida de quatro metros foi 
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utilizada no presente estudo. Este instrumento tem sido largamente utilizado 

em pesquisas sobre o envelhecimento (Câmara, 2011; Freire et. al. 2012), 

devido a sua alta sensibilidade para identificar mudanças na funcionalidade 

com o decorrer dos anos e auxiliar nas estratégias de prevenção, 

principalmente dos grupos de alto risco. Foi validada e adaptada culturalmente 

para o contexto brasileiro (Nakano, 2007) e testada na população idosa 

residente em ILPI (Marchon, Cordeiro, Nakano, 2010). 

 

2.7     Procedimentos de Coleta de Dados 

 

As etapas de execução desta pesquisa iniciaram-se após emissão de 

parecer favorável e aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (CEP/UFRN) (ANEXO A). 

Primeiramente, os diretores das ILPI foram contatados para a permissão de 

sua realização e a obtenção das listas dos idosos residentes de cada ILPI. Em 

seguida foi realizado um sorteio simples para seleção da amostra, proporcional 

à população de cada instituição. 

Um estudo prévio proporcionou a estimativa do tempo total gasto na 

aplicação dos instrumentos de coleta de dados em cada sujeito e o teste dos 

instrumentos para demonstrar a viabilidade de sua utilização com idosos 

institucionalizados. Os participantes deste estudo piloto não foram incluídos no 

banco de dados final. 

Antes de iniciar a coleta dos dados, os participantes da pesquisa foram 

convidados a assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(APENDICE A), após ter sido assegurado que as instruções haviam sido 

compreendidas. As entrevistas e os testes físicos foram realizados nas 

dependências das ILPI, em espaços coletivos ou no próprio quarto do idoso. 

Na primeira fase, foi aplicado o MEEM (ANEXO B). Os idosos que não 

atingiram a pontuação mínima para afastar déficit cognitivo grave ou que 

apresentaram algum dos critérios de exclusão do estudo, não prosseguiram 

com as etapas seguintes da pesquisa. Seguiu-se, então, com a aplicação dos 

demais instrumentos. Essa etapa foi subdividida em: 1) entrevista e 2) 

avaliação física. 
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Na primeira etapa foi padronizada a entrevista para todos os 

participantes. O desenvolvimento da entrevista obedeceu à seguinte ordem: I. 

Questionário de identificação, a partir do qual foram obtidos dados como idade, 

estado civil, tempo de institucionalização, presença de comorbidades, 

escolaridade, entre outros; II. Aplicação da GDS-15, para rastreio da 

depressão; III. Questionamentos iniciais sobre dor, buscando dados como a 

presença de dor crônica/aguda, localização, distribuição e duração; e  IV. 

Aplicação da GPM, para avaliação multidimensional da dor. Após a aplicação 

da GPM, foram calculados o seu escore total e também os escores das suas 

subescalas seguindo os critérios descritos por Clough-Gorr (2008:9). Por 

último, todos os escores foram ajustados para uma escala de zero a cem 

pontos. 

Para preenchimento de algumas informações, a equipe de enfermagem 

das ILPI foi solicitada a complementar alguns dados não respondidos de forma 

segura pelo idoso, como por exemplo, o tempo de residência na instituição. 

Quanto à segunda etapa, a avaliação física, as medidas 

antropométricas foram aferidas. Após obtenção do peso e da altura, foi 

calculado o IMC. A calibração da balança foi realizada sempre que necessário. 

Por fim, para avaliação do Desempenho Físico dos idosos foi utilizada uma 

versão da SPPB, previamente adaptada e testada em uma amostra de idosos 

brasileiros (Nakano, 2007) (ANEXO E), constando de avaliação do equilíbrio, 

da velocidade da marcha e do teste de levantar-se da cadeira. 

Para a avaliação do equilíbrio corporal estático são realizadas as 

seguintes tarefas, com incremento progressivo nos graus de dificuldade: 1) pés 

juntos em paralelo; 2) com um pé parcialmente a frente (hálux encostado na 

borda medial do calcanhar do outro pé) e 3) com um pé a frente do outro (hálux 

encostado na borda posterior do calcanhar). Para cada posição, o examinador 

primeiramente mostra a tarefa, em seguida oferece apoio ao indivíduo com o 

braço, enquanto ele posiciona seus pés, pergunta se ele está pronto, retira o 

suporte e começa a marcar o tempo. Há marcações para quando o sujeito 

move seus pés, necessita de apoio ou para quando os 10 segundos terminam. 

O sujeito recebe a pontuação 1 ao conseguir realizar cada uma das 2 primeiras 

posições e a pontuação 0 ao não conseguir. Além disso, ele só passa para o 

teste de equilíbrio seguinte caso consiga realizar o anterior. Na terceira 
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posição, a pontuação é de 0 para manutenção da posição em menos de 3 

segundos, 1 para tempo entre 3 e 9 segundos e 2 para 10 segundos. 

Na avaliação da velocidade da marcha, foi demarcado um percurso de 

4 metros e solicitado que o idoso caminhasse da marca inicial até que 

ultrapasse a marca final, em passo habitual, “como se estivesse indo comprar 

pão”. Inicialmente, o examinador fez uma demonstração do teste e, logo após, 

durante sua execução, permaneceu ao lado do idoso. O tempo foi marcado em 

2 tentativas, considerando o menor tempo para pontuação. A pontuação 0 foi 

atribuída ao sujeito que não completou a tarefa e o escore variou até o máximo 

de 4, a depender do tempo utilizado para completar a tarefa. 

O último teste realizado foi o de levantar-se da cadeira, que mede 

indiretamente a força dos membros inferiores. Primeiro, o examinador 

demonstra como deve ser realizado o teste, levantando-se da cadeira com os 

braços cruzados sobre o tórax e solicita que o idoso repita uma vez. Se o idoso 

não conseguir, encerra-se o teste e é atribuída a pontuação 0. Se conseguir, 

segue-se para o teste de sentar-se e levantar-se cinco vezes, o mais rápido 

possível. O tempo de concretização é cronometrado e utilizado para atribuir um 

escore que pode variar de 0 (tempo superior a 60s) a 4 (tempo inferior a 11,9s). 

 

2.8       Análise dos dados 

 

Para processamento, armazenamento e análise dos dados foi utilizado 

o programa estatístico SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), 

versão 20.0. 

Verificada a normalidade dos dados através do teste de Kolmogorov-

Smirnov, optou-se pelos testes paramétricos para o desenvolvimento da 

análise estatística. A descrição dos dados foi realizada através de medidas de 

tendência central e dispersão (média, desvio-padrão para variáveis 

quantitativas e frequências absolutas e relativas para variáveis categóricas). Já 

na estatística inferencial foram utilizados o teste t e o teste de correlação de 

Pearson para verificar a relação entre as co-variáveis e o desempenho. O teste 

t para verificar a relação entre o desempenho e cada tipo de dor e o teste 

ANOVA de um fator para comparar as médias de desempenho de acordo com 

as demais caraterísticas da dor. 
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A última etapa da análise estatística consistiu na construção de um 

modelo de regressão linear, com o objetivo de identificar os fatores que podem 

predizer as relações entre o desempenho na SPPB e a dor. O critério de saída 

para todas as variáveis introduzidas no modelo foi de p< 0,20. Em toda análise 

estatística foi considerado um intervalo de confiança (IC) de 95% e um p < 

0,05. 

 

2.9     Considerações éticas 

 

O projeto de pesquisa foi submetido à avaliação do Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (CEP/UFRN), 

obtendo-se aprovação e parecer favorável para a sua realização (parecer no 

834.782; data: 26/09/2014) (ANEXO A). 

Todos os participantes da pesquisa assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (APÊNDICE A), conforme as 

recomendações da Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012, do 

Conselho Nacional de Saúde/MS. Foi garantido o respeito e a liberdade de 

participar, ou mesmo o direito de desistir durante qualquer momento do estudo, 

sem qualquer dano pessoal ou profissional, como também o anonimato na 

divulgação dos resultados. 
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Foram considerados elegíveis para avaliação cognitiva (Mini-exame do Estado 

Mental – MEEM) 239 idosos, dentre os residentes das 15 ILPI que constituíram 

o campo desta pesquisa. Destes, 133 atenderam aos critérios de inclusão, 

compondo assim a amostra final do estudo. Em relação à caracterização da 

amostra observou-se o predomínio do sexo feminino (65,4%), de solteiros 

(43,2%), com média de idade de 78,8 (±7,62) e de 3,80 (±3,49) anos de 

institucionalização, em torno de uma faixa que variou entre 1 e 16 anos. A 

escolaridade foi predominantemente baixa, com 59,2% dos idosos 

apresentando apenas a educação elementar e/ou fundamental e 23,8% não 

tendo frequentado nenhum ano de estudo, sendo considerado analfabeto.  

Em relação ao estado nutricional, houve predominância de eutróficos 

(45,4%), com índice de massa corporal médio de 24,88 kg/m2 (±5,13). Os 

idosos obtiveram média 21,5 (±3,5) pontos no Mini-exame do Estado Mental e 

em sua maioria não faziam uso de drogas psicotrópicas ou hipnóticas. Quanto 

à saúde física, as patologias mais prevalentes foram hipertensão arterial 

(63,9%), doenças reumáticas (43,6%) e diabetes mellitus (23,3%). Em sua 

maioria os idosos relataram satisfação com o estado de saúde atual (72,9%). 

Quando avaliados pela Escala de Depressão Geriátrica (GDS-15), os idosos 

obtiveram média de 5,7 (±3,2) pontos, havendo equilíbrio na proporção de 

idosos com e sem sintomatologia depressiva (50,4% e 49,6% 

respectivamente). A descrição completa das variáveis citadas anteriormente é 

apresentada na tabela 1. 
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TABELA 1 – Caracterização da Amostra, Natal-RN, 2016. 

VARIÁVEIS 
 

S 

Idade (anos) 78,8 ±7,62 

Tempo de Institucionalização (anos) 3,80 ±3,49 

Função Cognitiva (MEEM) 21,5 ±3,5 

Escore GDS-15 5,74 ±3,24 

IMC (kg/m2) 24,88 ±5,13 

VARIÁVEIS n % 

Sexo 
Masculino 
Feminino 

 
46 
87 

 
34,6% 
65,4% 

Estado Civil 
Casado 
Solteiro 
Divorciado 
Viúvo 

 
12 
57 
25 
38 

 
9,1% 
43,2% 
18,9% 
28,8% 

Escolaridade 
Analfabetos 
Baixa Escolaridade 
Alta Escolaridade 

 
31 
77 
22 

 
23,8% 
59,2% 
16,9% 

Estado Nutricional 
Desnutrição (<22 Kg/m2) 
Eutrofia (22-27 Kg/m2) 
Obesidade (27 Kg/m2) 

 
34 
59 
37 

 
26,2% 
45,4% 
28,5% 

Uso de Drogas Psicotrópicas 
Sim 
Não 

 
48 
84 

 
36,4% 
83,6% 

Uso de Drogas Hipnóticas 
Sim 
Não 

 
40 
92 

 
30,3% 
69,7% 

Sintomatologia Depressiva (GDS-15) 
Sim (5) 
Não (≤5) 
 

 
66 
67 
 

 
49,6% 
50,4% 

 
Saúde Percebida 

Satisfatória 
Insatisfatória 

 
97 
36 

 
72,9% 
27,1% 

 

A dor foi referida por 57,5% dos idosos, destes, 48% assumiram sentir 

dor crônica e 13,4% dor aguda. Quanto à distribuição, verificou-se que a dor 

em um único local foi predominante (32,3%). Na avaliação através do Pain 
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Geriatric Measure (GPM) ajustado, a média de pontuação e o desvio padrão 

foram de 29,44 ±28,62 pontos, variando de 0 a 85,6 pontos. Os idosos com 

presença de dor e dor crônica obtiveram os resultados que as classificaram 

como moderada na maioria dos casos (Presença de dor = 60,6% e dor 

crônica=69,5%). Já entre os idosos com dor aguda predominou a classificação 

leve (52,9%). Entre as subescalas do GPM destacaram-se as dimensões “dor à 

deambulação” e “dor às atividades extenuantes” com médias de 61,9(±38,2) e 

58,4(±28,2), respectivamente. Todos estes dados estão apresentados na 

tabela 2. 

  TABELA 2 – Caracterização da dor, Natal-RN, 2016. 

VARIÁVEIS N % 

Presença de Dor 
Sim 
Não 

 
73 
54 

 
57,5% 
42,5% 

Dor Aguda 
Sim 
Não 

 
17 
110 

 
13,4% 
86,6% 

Dor Crônica 
Sim 
Não 

 
61 
66 

 
48,0% 
52,0% 

Distribuição 
Sem dor 
Único local 
Múltiplos locais 
Generalizada 

 
54 
41 
20 
12 

 
42,5% 
32,3% 
15,7% 
9,4% 

Classificação da Dor em Geral(GPM) 
Dor leve 
Dor Moderada 
Dor Severa 

 
14 
43 
14 

 
19,7% 
60,6% 
19,7% 

Classificação da Dor Aguda (GPM) 
Dor leve 
Dor Moderada 
Dor Severa 

 
9 
6 
2 

 
52,9% 
35,3% 
11,8% 

Classificação da Dor Crônica (GPM) 
Dor leve 
Dor Moderada 
Dor Severa 

 
5 
41 
13 

 
8,5% 
69,5% 
22,0% 

VARIÁVEIS  s 

Escore do GPM* 29,44 ±28,62 

Subescalas GPM* 
Desengajamento 
Intensidade 
Dor à deambulação 
Dor às atividades extenuantes 
Dor às outras atividades 

 
47,5 
48,8 
61,9 
58,4 
34,2 

 
±32,9 
±24,7 
±38,2 
±28,2 
±32,9 

*Valores ajustados (0-100). 
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Quanto ao desempenho físico, avaliado por meio da SPPB, os idosos 

apresentaram média 6,43 (±2,96) na pontuação total da escala que varia de 0 a 

12 pontos. No teste de equilíbrio, os idosos obtiveram média de 2,73, de um 

total máximo de quatro pontos. Já no teste de velocidade da marcha, os idosos 

executaram a uma velocidade média de 0,73 m/s. Por último, no teste de 

sentar e levantar da cadeira, os idosos dispenderam em média 20,27 segundos 

para a realização da tarefa. Quando classificados de acordo com o escore 

geral obtido, pôde-se verificar que as categorias moderado e baixo 

desempenho tiveram destaque com 36% e 28,5% respectivamente, conforme a 

tabela 3. 

 
TABELA 3 – Caracterização do Desempenho Físico para amostra geral, 

Natal-RN, 2016. 

VARIÁVEIS (s) n (%) 

Escore Equilíbrio* 2,73 (±1,44) - 

Teste do Sentar e Levantar - SPPB (s)* 20,27 (±6,41) - 

Teste de Velocidade de Marcha - SPPB (m/s)* 0,73 (±0,35)  

Escore total SPPB* 6,43 (±2,96) - 

Desempenho Físico – SPPB (%)** 

Incapacidade ou desempenho muito ruim (0-3) 

Baixo desempenho (4-6) 

Moderado desempenho (7-9) 

Bom desempenho (10-12) 

 

- 

- 

- 

- 

 

25 (19,2%) 

37 (28,5%) 

47 (36,2%) 

21 (16,2%) 

*Valores expressos em média e desvio padrão; **Valores expressos em frequência e porcentagem. 

Na análise bivariada, verificou-se que as mulheres obtiveram piores 

resultados de que os homens no escore total da SPPB. Quando comparamos 

os idosos que utilizam drogas psicotrópicas e hipnóticas com os que não 

utilizam, verificou-se que apenas os idosos usuários de hipnóticos tiveram um 

menor desempenho no equilíbrio corporal. Além disso, idosos com uma 

autopercepção da saúde satisfatória demonstraram melhor desempenho nos 

testes de velocidade de marcha e levantar da cadeira e, além de um maior 

escore geral na avaliação do SPPB. 

 Quanto à idade, a correlação com os desfechos de desempenho 

mostrou que quanto mais idoso, pior a performance nos testes funcionais, 

exceto para o teste levantar da cadeira, no qual não houve significância 
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estatística. No que se refere ao IMC, não encontramos correlações 

estatisticamente significativas com as variáveis de desfecho, exceto o equilíbrio 

que correlacionou-se positivamente, mas com intensidade fraca. Quanto à 

sintomatologia depressiva, verificou-se que os idosos que apresentaram menor 

índice de sintomatologia depressiva demonstraram maior velocidade da 

marcha, bem como melhores resultados no teste levantar da cadeira.  Já o 

estado cognitivo teve uma fraca correlação positiva com o escore total da 

SPPB, segundo a tabela 4. 

 
TABELA 4 – Relação entre as medidas de Desempenho Físico e as 

variáveis sociodemográficas, Natal-RN, 2016. 

 
Teste do 
equilíbrio 

(0-4) 

Teste Velocidade 
da Marcha 

(m/s) 

Teste Levantar 
da cadeira 

(s) 

Escore Total 
(0-12) 

Sexo** 
Masculino 
Feminino 

 
3,06 (1,47) 
2,55 (1,41) 

 
0,80 (0,35) 
0,69 (0,34) 

 
18,90 (6,14) 
21,25 (6,46) 

 
7,38 (2,86)* 
5,94 (2,90) 

Uso de Drogas 
Psicotrópicas** 

Sim 
Não 

 
 

2,79 (1,44) 
2,72 (1,45) 

 
 

0,77 (0,33) 
0,71 (0,36) 

 
 

21,13 (6,16) 
19,78 (6,54) 

 
 

6,59 (2,97) 
6,39 (2,94) 

Uso de Drogas 
Hipnóticas** 

Sim 
Não 

 
 

2,58 (1,50) 
3,13 (1,23)* 

 
 

0,73 (0,36) 
0,73 (0,34) 

 
 

20,31 (7,25) 
20,25 (5,99) 

 
 

6,95 (2,86) 
6,26 (2,97) 

Saúde Percebida** 
Satisfatória 
Insatisfatória 

 
2,76 (1,46) 
2,66 (1,43) 

 
0,77 (0,33)* 
0,60 (0,36) 

 
19,20 (6,17)* 
24,33 (5,72) 

 
6,77 (3,03)* 
5,51 (2,56) 

Idade (anos) *** 
r=-0,28; 

(p=0,001) 
r=-0,32; 

(p=0,001) 
r=0,13; 

(p=0,21) 
r=-0,32 

(p<0,001) 

IMC (Kg/m2) *** 
r=0,17; 

(p=0,048) 
r=0,03; 

(p=0,71) 
r=0,07; 

(p=0,51) 
r=0,07; 

(p=0,42) 

Mini Exame do estado 
Mental *** 

r=0,12; 
(p=0,18) 

r=0,17; 
(p=0,07) 

r=-0,13; 
(p=0,21) 

r=0,18; 
(0,04) 

Escore GDS-15 *** 
r=-0,04; 
(p=0,64) 

r=-0,26 
(p=0,004) 

r=0,26; 
(p=0,01) 

r=-0,11; 
(p=0,23) 

*(p<0,05); ** Teste T; ***Teste de Correlação de Pearson. 
 

Na tabela 5 pode-se observar que quanto à avaliação do desempenho 

em relação à presença de dor, não houve diferença nos escores de equilíbrio 

entre os idosos com dor no geral, dor crônica e dor aguda e aqueles sem essas 

dores. Já no teste de velocidade da marcha, verificou-se que os idosos com dor 

geral, crônica e aguda realizaram menores velocidades do que os idosos que 
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não referiram dor. Nos testes levantar da cadeira e no escore geral da SPPB, 

os idosos com dor geral e dor aguda obtiveram pior desempenho do que os 

idosos sem dor, esse fato não foi observado entre os idosos com e sem dor 

crônica. 

Quanto à distribuição da dor, ao comparar o desempenho entre os 

grupos, constatou-se significância estatística, apenas entre os idosos com dor 

em um único local e aqueles sem dor, no teste de velocidade da marcha, uma 

vez que os idosos com dor obtiveram uma menor velocidade em relação aos 

sem dor. Não houve diferença estatisticamente significante entre os demais 

grupos e nos demais testes.  

Ao correlacionar os resultados obtidos na Pain Geriatric Measure com 

a avaliação funcional, obteve-se uma fraca correlação negativa entre a dor e o 

teste levantar da cadeira e fracas correlações positivas entre a dor e a 

velocidade da marcha e o escore total da SPPB. Apenas o escore de equilíbrio 

não se correlacionou à avaliação da dor pela GPM. 

Já a intensidade da dor, classificada através do GPM, influenciou no 

desempenho dos idosos na pontuação total da SPPB, tendo em vista que a 

média do escore dos idosos com dor moderada e dor severa foi 

significativamente menor do que a média do grupo de idosos com dor leve. 

Ao correlacionar, o desempenho na SPPB com a pontuação nas 

subescalas do GPM, observou-se fracas correlações entre os itens das 

subescalas com o desempenho nos testes de velocidade da marcha, levantar 

da cadeira e escore total da SPPB. Para os testes velocidade da marcha e 

escore total essa correlação foi negativa, evidenciando que quanto maior a 

pontuação nos itens de dor menor a velocidade desempenhada e pior o 

desempenho total. Para o teste de levantar da cadeira a correlação foi positiva, 

demonstrando que quanto maior a pontuação nos itens de dor maior o tempo 

dispendido para realizar o teste. Não houve correlação significativa entre os 

escores das subescalas de dor e o desempenho no teste de equilíbrio corporal 

dos idosos. 
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TABELA 5 - Relação das medidas de desempenho, de acordo com as características da dor, Natal, RN, 2016. 

*Significância estatística (p<0,05); ** Quando comparado ao grupo sem dor; ***Quando comparados ao grupo dor leve. 
a Teste t; b ANOVA; c Correlação de Pearson.

 
Escore do 
Equilíbrio 

(0-4) 
P 

Velocidade da 
Marcha (m/s) 

p 
Teste Levantar da 

Cadeira (s) 
p 

Escore Total 
SPPB  
(0-12) 

p 

Presença de Dora 
Sim 
Não 

 
2,62 (±1,50) 
2,85 (±1,36) 

0,36 
 

0,63 (±0,29) 
0,84 (±0,38) 

0,002* 
 

21,75 (±5,86) 
18,58 (±6,51) 

0,02* 
 

5,89 (±2,74) 
7,09 (±3,15) 

0,02* 

Dor Agudaa 
Sim 
Não 

 
2,29 (±1,57) 
2,78 (±1,42) 

0,19 
 

0,53 (±0,19) 
0,75 (±0,35) 

0,04* 
 

23,92 (±3,96) 
19,78 (±6,46) 

0,01* 
 

4,53 (±2,37) 
6,69 (±2,95) 

 
0,005* 

Dor Crônicaa 
Sim 
Não 

 
2,65 (±1,53) 
2,77 (±1,38) 

0,66 
0,65 (±0,31) 
0,79 (±0,37) 

0,02* 
 

21,48 (±6,28) 
19,31 (±6,29) 

0,11 
 

6,06 (±2,80) 
6,71 (3,11) 

 
0,22 

Distribuiçãob 
Sem dor 
Único local 
Múltiplos locais 
Generalizada 

 
2,84  (±1,36) 
2,78  (±1,46) 
2,40  (±1,43) 
2,42  (±1,83) 

0,58 

 
0,84  (±0,38) 

0,64  (±0,25)** 
0,68  (±0,39) 
0,52  (±0,30) 

0,01* 

 
18,58  (±6,52) 
21,41  (±5,46) 
21,51  (±5,67) 
24,31  (±9,00) 

0,95 

 
7,09  (±3,15) 
6,22  (±2,74) 
5,70  (±2,84) 
5,08  (±2,57) 

0,87 

Classificação da Dor (GPM)b 
Dor leve 
Dor Moderada 
Dor Severa 

 
2,73  (±1,40) 
2,60  (±1,56) 
2,35  (±1,45) 

0,71 

 
0,81  (±0,40) 
0,63  (±0,26) 
0,48  (±0,23) 

0,13 

 
19,23  (±6,19) 
21,85  (±5,68) 
24,58  (±4,48) 

0,08 

 
6,71  (±2,94) 

 5,90  (±2,91)*** 
 5,00  (±2,25)*** 

0,01* 

Escore total GPMc -0,110 0,22 -0,324 0,001* 0,308 0,004* -0,241 0,007* 
Subescalas GPMc 

Desengajamento 
Intensidade 
Dor à deambulação 
Dor às atividades 
extenuantes 
Dor às outras atividades 

 
-0,15 
-0,06 
-0,16 
0,05 

 
-0,13 

 
0,09 
0,45 
0,63 
0,56 

 
0,14 

 
-0,36 
-0,28 
-0,30 
-0,19 

 
-0,33 

 
0,0001* 
0,003* 
0,001* 
0,034* 

 
0,001* 

 
0,32 
0,28 
0,26 
0,22 

 
0,32 

 
0,003* 
0,007* 
0,014* 
0,03* 

 
0,002* 

 
-0,27 
-0,18 
-0,30 
-0,11 

 
-0,26 

 
0,002* 
0,04* 
0,001* 
0,22 

 
0,003* 
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A análise multivariada do desempenho é apresentada na tabela 6. O 

modelo de análise do equilíbrio foi ajustado por sexo, dor aguda, uso de 

hipnóticos, idade, GPM ajustado e IMC. A partir dessa análise, verificou-se que 

a idade e o uso de drogas hipnóticas influenciaram negativamente nos escores 

de equilíbrio obtidos pelos idosos (-0,045 e -0,64 respectivamente).  

Já para avaliação da velocidade da marcha, a análise multivariada 

levou em consideração as variáveis sexo, idade, autopercepção de saúde, 

MEEM, dor aguda, dor crônica, distribuição da dor, intensidade da dor, 

subescalas do GPM e GPM ajustado. Nesse modelo, obteve-se o resultado de 

que à medida que a idade aumenta em um ano, há a diminuição de 0,01m/s na 

velocidade da marcha (p=0,01). Além disso, também se verificou que os idosos 

com dor aguda apresentaram uma diminuição de 0,23m/s na velocidade da 

marcha (p=0,03), valor consideravelmente alto em relação à média de 

velocidade da amostra geral (0,73m/s ±0,35).  

Para o teste levantar da cadeira, a análise foi ajustada por sexo, 

autopercepção de saúde, idade, Escala de Depressão Geriátrica, dor aguda, 

dor crônica, intensidade da dor, subescalas da GPM e GPM ajustado. Nesse 

modelo, os idosos com dor aguda tiveram um acréscimo de 3,7s no tempo 

necessário para realizar o teste, o que demonstra maior lentidão nos 

movimentos (p=0,04).  

Por fim, para análise multivariada do escore total da SPPB, o modelo 

foi ajustado por sexo, autopercepção de saúde, idade, MEEM dor aguda, 

intensidade da dor, subescalas da GPM e GPM ajustado. Nessa análise, 

verificou-se que a cada ano acrescido na idade houve uma perda de 0,1 pontos 

no desempenho (p=0,01) e que os idosos com dor aguda apresentaram uma 

diminuição de 1,9 pontos no escore total da SPPB, perda expressiva, 

considerada a média de desempenho da amostra geral (6,43 ±2,96). A dor 

crônica não apareceu como fator limitante no desempenho dos idosos nesta 

análise. 
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TABELA 6 – Análise Multivariada do Desempenho Físico , Natal, RN, 2016. 

VARIÁVEIS ß IC 95% Valor p 

Equilíbrioa 

Idade -0,045 -1,192: -0,78 0,01 

Uso de 
Hipnóticos 

-0,64 -1,19: -0,08 0,03 

Velocidade da Marchab 

Idade -0,01 -0,02: -0,002 0,01 
Dor aguda -0,23 -0,44: -0,02 0,03 

Teste Levantar da Cadeirac 
Dor aguda 3,7 -0,34: 7,75 0,04 

SPPB Totald 
Idade -0,1 -0,16: -0,03 0,01 
Dor aguda -1,9 -3,28: -0,43 0,01 
aAjustado no modelo final por sexo, dor aguda, uso de hipnóticos, idade, GPM ajustado e IMC; 
bAjustado no modelo final por sexo, idade, autopercepção de saúde, MEEM, dor aguda, dor 
crônica, distribuição da dor, intensidade da dor, subescalas do GPM e GPM ajustado;  
cAjustado no modelo final por sexo, autopercepção de saúde, idade, Escala de Depressão 
Geriátrica, dor aguda, dor crônica, intensidade da dor, subescalas da GPM e GPM ajustado;  
dAjustado no modelo final por sexo, autopercepção de saúde, idade, MEEM, dor aguda, 
intensidade da dor, subescalas da GPM e GPM ajustado. 
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4 DISCUSSÃO 
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As características dos idosos deste estudo coincidem com os 

resultados encontrados em outros estudos realizados em populações 

semelhantes (Rosa et al. 2003; Vieira, 2004; Converso, Iartelli, 2007; Araújo, 

Ceolim, 2007; Marchon, Cordeiro, Nakano, 2010), nos quais a maioria era de 

baixa escolaridade, sexo feminino, com idade avançada e com ausência de 

cônjuge (viúvos/solteiros). Essas características são de risco para o 

desenvolvimento de incapacidades e institucionalização. 

Em relação às variáveis de saúde, a institucionalização pode contribuir 

para o surgimento de doenças. Além disso, a Hipertensão Arterial Sistêmica 

(HAS), como a doença mais relatada no presente estudo, reflete a tendência 

mundial da população idosa. Corroborando esse achado, dados do censo 

demográfico no Brasil (53,3%) e estudo desenvolvido em ILPI no município de 

Marília, SP (64,34%) também observaram a HAS como a morbidade de maior 

ocorrência entre idosos (IBGE, 2013; Suzuki, Demartini, Soares, 2009). 

No que diz respeito à presença da queixa álgica, a prevalência da 

nossa população é semelhante a dos idosos institucionalizados da Espanha 

(61%) (Álaba, Arriola, 2009). Há escassez de estudos que consideram a 

duração como estratégia classificatória, posto que a maioria dos estudos são 

referentes à dor crônica (que persiste há mais de seis meses). A queixa de dor 

crônica encontrada em nossa população é superior à encontrada em estudo 

anterior com idosos comunitários (29,7%) (Dellaroza, Pimenta, Matsuo, 2007) e 

corrobora com dados de idosos institucionalizados. No município de 

Uberaba/MG verificou-se 58,1% da população geriátrica apresentando dor 

crônica (Barbosa et al. 2014). No entanto são levemente inferiores às dos 

estudos com idosos de instituições no município de Jequié/BA (73,3%) e de 

Goiania/GO (77,6%) (Reis e Torres 2011; Pereira et al. 2015). Esses aspectos 

já eram esperados, tendo em vista que quando se utiliza como população de 

pesquisa idosos institucionalizados ou vinculados a serviços de saúde, há 

maior presença de comorbidades importantes.  

Quanto à intensidade da dor, a  predominância da queixa moderada 

também foi encontrada nos estudos realizados em Goiania/GO e em Portugal 

por Pereira e colaboradores (2015) e Peres (2014), respectivamente. Já no 

município Jequié/BA a intensidade foi predominantemente severa (51,7%), 
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todos esses estudos englobaram a população idosa residente em instituições 

de longa permanência. 

Em outra pesquisa que abrangeu 504 idosos distribuídos em 18 ILPI de 

Portugal, Silva e colaboradores (2016), constataram 74% de participantes com 

dor, de intensidade moderada à severa, distribuída em múltiplos locais ou 

generalizada (60,1%) e predominantemente crônica (83,1%). Esses achados 

reforçam parcialmente os encontrados em nossa casuística, tendo em vista que 

a dor teve predominância crônica e de intensidade moderada. No entanto, ela 

foi mais frequente em um único local. Além disso, no mesmo estudo, os 

autores concluíram que os participantes com dor mais intensa e com sintomas 

depressivos tendem a relatar menos atividade física do que os participantes 

sem dor. 

A escassez de estudos que avaliam a dor de maneira multidimensional, 

e que também utilizam o Geriatric Pain Measure (GPM) que só recentemente 

foi validado e traduzido para a população idosa e brasileira dificulta a 

comparação dos achados. No estudo de avaliação das propriedades 

psicométricas do instrumento, realizado por Clough-Gorr e co-autores (2008) 

com 655 idosos europeus, encontraram-se resultados expressivamente 

menores de que os nossos, nas subescalas de avaliação do GPM. Merecem 

destaque a “dor à deambulação” (30,3 ±35,8) e a “dor às outras atividades” 

(16,1 ±23,6) que em nossa avaliação obtiveram médias de 61,98 e de 34,24 

respectivamente, índices que praticamente dobraram os do estudo anterior. 

A predominância de idosos com baixo a moderado desempenho, 

encontrada neste estudo, corrobora com os dados encontrados por Marchon, 

Cordeiro e Nakano (2010) que ao avaliarem uma amostra de 30 idosos 

institucionalizados num estudo de seguimento, encontraram resultado 

semelhante (30% baixo e 33% moderado desempenho) na linha de base e 

durante o seguimento da amostra (20% baixo e 40% moderado desempenho). 

Estes resultados contribuem para manter a afirmativa de que a 

institucionalização ainda está, na maioria das vezes, associada à dependência 

física. Por sua vez, utilizando-se uma medida de avaliação diferente, 

denominada Índice de Katz, Araújo e Ceolim (2007) já haviam descrito que 

entre 187 idosos institucionalizados, 73% deles apresentavam algum nível de 

dependência.  
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Sabe-se que a capacidade funcional tende a diminuir com o passar dos 

anos, principalmente acima dos 70 anos. Além disso, já foi descrito que ter 

saúde percebida insatisfatória, ser do sexo feminino e apresentar 

sintomatologia depressiva estão relacionados ao risco de menor capacidade 

funcional. No presente estudo, a média de desempenho dos homens (7,38 

±2,86) foi significativamente maior do que a das mulheres (5,94 ±2,90), bem 

como os resultados no teste de velocidade da marcha, levantar da cadeira e 

SPPB total dos idosos satisfeitos com o estado de saúde foram melhores do 

que os resultados dos insatisfeitos. Além disso, houve correlações negativas 

entre a idade e o desempenho funcional. Esses dados corroboram com os 

fatores descritos nos estudos de Rosa e colaboradores (2003), Ferreira e 

colaboradores (2011) e Silva e co-autores (2015).  

Salienta-se, portanto, que a população institucionalizada apresenta alto 

risco de prejuízo na capacidade funcional, tanto por suas características sociais 

e clínicas, quanto pela própria institucionalização, que impõe ao individuo na 

maioria das vezes, uma rotina monótona, dependente e sedentária. A perda da 

capacidade funcional está associada à predisposição de fragilidade, ao risco 

aumentado de quedas e morte, à redução da mobilidade e à dependência 

gerando cuidados de alto custo e prejuízo à qualidade de vida dos idosos 

(Reis, Mascarenhas e Torres, 2008; Reis e Torres, 2011). 

Quando relacionada ao desempenho funcional, a análise bivariada 

revelou que a presença de dor foi significativa para um pior desempenho dos 

idosos, exceto para o teste de equilíbrio. Corroborando com nosso estudo, Reis 

e Torres (2011) na avaliação através do Índice de Barthel, em idosos 

institucionalizados de Jequié/BA verificaram uma parcela significativa desses 

idosos com dependência na realização das atividades de vida diária. 

No presente estudo, a avaliação da dor envolveu características 

multidimensionais, quando relacionadas ao desempenho, todas as dimensões 

da dor demonstraram correlação, embora fraca, com piores desempenhos nos 

testes dinâmicos e no escore total da SPPB, demonstrando assim um déficit de 

desempenho nos idosos com dor. 

No “Estudo MOBILIZE” realizado em Boston, com uma amostra de 600 

idosos comunitários, foram obtidos melhores resultados em todas as medidas 

da SPPB, quando comparados ao presente estudo, mesmo para aqueles 
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idosos sem dor (equilíbrio 4,6 ±0,10; velocidade da marcha 0,98 ±0,02; teste 

levantar da cadeira 12,1 ±0,26 e escore total 10,0 ±0,15). Tal diferença no 

desempenho pode estar relacionada às diferenças socioculturais e de saúde 

entre as duas amostras. Ao relacionar o desempenho à dor crônica, os autores 

verificaram que quando avaliada isoladamente, a intensidade da dor influenciou 

na velocidade da marcha e no teste levantar da cadeira, mas não influenciou 

no equilíbrio. No entanto, na avaliação ajustada, os autores verificaram que 

apenas a dor em múltiplos locais foi associada ao resultado mais baixo do 

escore total da SPPB (diferença de 1 ponto no desempenho SPPB em 

comparação a pessoas sem dor), negando a hipótese de que a intensidade 

seria o principal fator de agravo. 

 No estudo de acompanhamento da mesma população, Eggermont et 

al (2014), apontaram que a presença de dor crônica em múltiplos locais entre 

os idosos foi fortemente associada ao aumento do risco de desenvolvimento de 

incapacidade após 18 meses. Os autores explicam que este fator pode dever-

se a dois fenômenos: (1) alterações neuromusculares que fazem com que o 

organismo adote estratégias adaptativas inadequadas causando lesões dos 

músculos e criando um ciclo progressivamente debilitante; e (2) mecanismos 

centrais de efeito cognitivo da dor: a experiência dolorosa está associada a 

déficits de atenção e da função executiva que por sua vez são associados com 

mobilidade reduzida, quedas, e dependência funcional. Em ambos os estudos 

não foi considerada a duração da dor para análise, o que limitou a amostra 

apenas a dor crônica. 

Outro estudo de acompanhamento, conduzido por Buchman e 

colaborades (2010), com 828 idosos, no qual 25% desses idosos relataram 

múltiplos locais de dor, verificou que, à medida que os números de locais de 

dor aumentam o risco de desenvolvimento de incapacidade sobe em 10%. O 

que reafirma que a dor musculoesquelética pode ser um fator de risco 

modificável para diminuir a carga das deficiências em idosos residentes na 

comunidade.  

Em nossa realidade, na análise multivariada, a presença de dor aguda 

e o avançar da idade exerceram impacto na velocidade da marcha e no teste 

sentar e levantar, além de promoverem uma redução de aproximadamente dois 

pontos no escore total da SPPB. Enquanto que, o equilíbrio sofreu impacto 
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apenas do aumento da idade e do uso de medicações hipnóticas, sem 

influência da dor. Provavelmente, o equilíbrio não foi afetado devido ao teste de 

aferição ser estático. 

Diversos estudos identificaram os efeitos do uso das drogas hipnóticas 

no equilíbrio corporal, numa revisão bibliográfica Mets, Volkerts e Verster 

(2010) identificaram 57 desses estudos, concluindo que os efeitos dessas 

drogas na oscilação do corpo são frequentemente muito mais pronunciados em 

idosos do que em sujeitos jovens, estando relacionados com mecanismos 

sensoriais, motores e cognitivos do controle postural. O efeito das drogas 

hipnóticas no equilíbrio é mais proeminente em concentrações plasmáticas de 

pico, ou seja, dentro das primeiras horas após a ingestão, mas persiste até a 

manhã seguinte à administração dessas drogas. Desequilíbrio e instabilidade 

postural podem ter consequências graves como as quedas, as fraturas de 

quadril e até mesmo a morte. 

Merece destaque o fato de apenas atividades que envolveram o 

movimento sofrer influência da dor, particularmente da dor aguda. Esse achado 

poderia ser explicado de maneira superficial, pela alta prevalência de 

patologias musculoesqueléticas na faixa etária idosa. No entanto, mais 

recentemente, tem sido confirmada a teoria que informações não-nociceptivas 

podem evocar e modular a dor, o que sugere que esta é provocada por 

informações que excedem um certo limiar, mas não precisam ser do domínio 

nociceptivo, podendo ser de natureza emocional, cognitiva ou sensorial (Harvie 

et al, 2015; Acerra, Moseley, 2005; Arntz, Claassens, 2004). Portanto, há a 

possibilidade da dor evocada pelo movimento acontecer na ausência de lesão 

ou patologia musculoesquelética. 

Outros estudos já evidenciaram aumento da intensidade da dor ao 

movimento em idosos institucionalizados e também correlação positiva e 

significativa entre relato de dor com a mobilidade e as atividades de vida diária 

desempenhadas pelo idoso residente em ILPI (Oliveira et al, 2008; Barbosa et 

al, 2014). Maior intensidade de dor ao movimento pode limitar a participação do 

idoso em atividades oferecidas pelas instituições de longa permanência e 

resultar em isolamento social, adicionado a isso, indica que a avaliação da dor 

apenas na posição estática pode levar à subestimação dessa experiência.  
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Um estudo recente conduzido com idosos institucionalizado  

evidenciaram que a dor crônica é referida com maior frequência nos membros 

inferiores (Barbosa et al, 2014), este maior comprometimento pode gerar 

dificuldades na realização de atividades que exigem deslocamento. Em nossa 

casuística houve uma grande variabillidade de locais de dor, e portanto esta foi 

agrupada e classificada quanto a sua distribuição. 

Além disso, Vieira (2012) afirma que a atividade física, 

consequentemente o movimento, pode desencadear dor não por dano tecidual, 

mas por reativação do que se chama de representação virtual de lesão antiga. 

Sendo assim, a sensibilidade do sistema de alarme da dor, no sentido de tentar 

proteger o organismo de novas lesões, faz com que os desencadeamentos 

sejam frequentes. Isso também pode explicar o fato de nenhum tipo de dor 

influenciar no equilíbrio dos idosos já que este é um teste estático. 

Em estudo para verificar os preditores da dor pós-operatória Rakel e 

colaboradores (2012) afirmou que o movimento serve como um gatilho que 

intensifica a dor em repouso, ou seja quanto maior a dor em repouso, maior 

será a dor durante o movimento. Além disso, no mesmo estudo verificou-se 

que a dor provocada pelo movimento exerce impacto sobre a deambulação do 

paciente e recuperação funcional. Essas afirmações corroboram com os 

achados do nosso estudo tendo em vista que os idosos com dor demonstraram 

pior desempenho nos testes de velocidade da marcha, sentar e levantar da 

cadeira e no escore total da SPPB. 

Salientam-se as limitações do presente estudo, em virtude do seu 

delineamento (transversal) com avaliação seccional do sintoma dor dependente 

do autorrelato e da recordação do idoso. A mensuração da dor teria melhor 

reprodutibilidade e validade em avaliações longitudinais, tornando-se não só 

um parâmetro de continuidade álgica, mas também a fidedignidade das 

informações obtidas. Entretanto, foi realizada avaliação do estado cognitivo do 

idoso, o que assegurou maior confiabilidade sobre as informações coletadas, 

mas limitou a generalização destes resultados para idosos demenciados ou 

com alterações cognitivas. Além disso, avaliar a dor é uma tarefa complexa por 

envolver tanto aspectos biológicos quanto emocionais, socioculturais e 

ambientais. Para suprir essa dificuldade optou-se por um instrumento de 

avaliação multidimensional traduzido e validado para a população de inquérito. 
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Destaca-se ainda, como diferencial do estudo, o uso da SPPB como 

instrumento de avaliação da capacidade funcional tendo em vista que a maioria 

dos inquéritos que relacionam dor e capacidade funcional, avaliam esta última 

através de auto-relato. A SPPB já foi descrita como um bom identificador de 

subgrupos de risco e apresenta vantagens em relação a outros estudos quanto 

à objetividade, padronização e relação com os aspectos multidimensionais. 

Além disso, essa bateria de testes é de aplicação simples, prática e rápida, e 

não requer muito espaço físico ou material especial, fato importante na 

população estudada. 
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5 CONCLUSÕES 
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O presente estudo avaliou a interferência da dor e suas características na 

capacidade funcional dos idosos que residem em instituições de longa 

permanência e verificou que a duração da dor e suas multidimensões 

estiveram associadas a uma menor capacidade funcional.  No entanto, quando 

ajustados por possíveis fatores de confusão apenas a dor de característica 

aguda e o aumento da idade contribuíram para um menor desempenho dos 

idosos, exceto para a atividade estática do equilíbrio. Conclui-se, pois, que a 

dor de duração aguda está associada a piores desempenhos nas atividades 

que envolvem movimento. 

Em virtude da alta prevalência da dor na população idosa 

institucionalizada, a sua detecção sistemática e estruturada deve ser um 

requisito básico nas instituições de atenção à saúde do idoso. Desse modo, 

pode-se alçar ferramentas para obtenção de uma qualidade de vida adequada 

e adequados cuidados nesta população. 

Na realização do cuidado fisioterapêutico, onde o movimento é a 

ferramenta básica para reabilitação, o achado do nosso estudo desperta a 

atenção para o adequado preparo das equipes que trabalham nas ILPI no que 

se refere à implementação de estratégias que garantam a avaliação da dor 

desde o início da institucionalização, realizada ao repouso e ao movimento com 

vistas a prevenir prejuízos e sofrimento pelo inadequado tratamento da 

experiência dolorosa. 

Outros estudos de caráter longitudinal são necessários, para verificar 

entre outros aspectos a cronificação ou a remissão da dor aguda nessa 

realidade, a validade do auto-relato de dor nesses indivíduos, e a importância 

da dor no surgimento de déficits no desempenho dessa população. Sugere-se 

ainda, estudos futuros para determinar se as estratégias de gestão da dor 

podem prevenir ou controlar incapacidade entre os idosos de instituições de 

longa permanência. 
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ANEXO A – PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA E PESQUISA DA UFRN
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ANEXO B – MINI-EXAME DO ESTADO MENTAL (Folstein, Folstein, 
Mchugh, 1975). 

 

Mini Exame do Estado Mental 

Agora vou lhe fazer algumas perguntas que exigem atenção e um pouco da sua memória. Por 

favor, tente se concentrar para respondê-las. 

QUESTÕES RESPOSTAS PONTUAÇÃO 

21. Que data é hoje?  
(1)Certo 
(0)Errado  

22. Em que mês estamos?  
(1)Certo 
(0)Errado  

23. Em que ano estamos?  
(1)Certo 
(0)Errado  

24. Em que dia da semana estamos?  
(1)Certo 
(0)Errado  

25. Que horas são agora 
aproximadamente? (Considere 
correta a variação de mais ou menos 
uma hora) 

 
(1)Certo 
(0)Errado  

26. Em que local nós estamos? 
(dormitório, sala, apontando para o 
chão)  

(1)Certo 
(0)Errado  

27. Que local é este aqui? 
(apontando ao redor num sentindo 
mais amplo para a casa)  

(1)Certo 
(0)Errado  

28. Em que bairro nós estamos ou 
qual o nome de uma rua próxima?  

(1)Certo 
(0)Errado  

29. Em que cidade nós estamos?  
(1)Certo 
(0)Errado  

30. Em que estado nós estamos?  
(1)Certo 
(0)Errado  

31. Vou dizer 3 palavras e o(a) 
senhor(a) irá repeti-las a seguir:  
CARRO – VASO – TIJOLO    
(Falar as 3 palavras em seqüência.  
Caso o idoso não consiga, repetir no 
máximo 3 vezes para aprendizado. 
Pontue a primeira tentativa) 

31.a. CARRO    
31.b. VASO    
31. c. TIJOLO 

(1)Certo 
(0)Errado 

31.a:__________        
31.b:__________        
31. c:__________ 
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32.  Gostaria que o(a) senhor(a) me 
dissesse quanto é: (se houver erro, 
corrija e prossiga. Considere correto 
se o examinado espontaneamente 
se corrigir) 

32.a. 100 – 7 _____ 
 
32.b. 93 – 7 _____ 
 
32.c.86 – 7 _____ 
 
32.d. 79 – 7 _____ 
 
32.e. 72 – 7 _____ 

(1)Certo 
(0)Errado 

32.a:__________        
32.b:__________        
32.c:__________ 
32.d:__________    
32.e:___________ 

33. O(a) senhor(a) consegue se 
lembrar das 3 palavras que lhe pedi 
que repetisse agora há pouco? 

33.a. CARRO    
33.b. VASO    
33.c. TIJOLO 

(1)Certo 
(0)Errado 

33.a:__________        
33.b:__________        
33. c:__________ 

34. Mostre um relógio e peça ao 
entrevistado que diga o nome.  

(1)Certo 
(0)Errado  

35. Mostre uma caneta (lápis) e peça 
ao entrevistado que o nome.  

(1)Certo 
(0)Errado  

36.  Preste atenção: vou lhe dizer 
uma frase e quero que repita depois 
de mim:  NEM AQUI, NEM ALI, NEM 
LÁ. (Considere somente se a 
repetição for perfeita) 

 
(1)Certo 
(0)Errado  

37. Agora pegue este papel com a 
mão direita. Dobre-o ao meio e 
coloque-o no chão. (Falar todos os 
comandos de uma vez só) 

37.a.  Pega a folha com a 
mão correta 
 
37.b. Dobra corretamente 
 
37.c. Coloca no chão 

(1)Certo 
(0)Errado 

37.a:__________        
37.b:__________        
37. c:__________ 

38. Vou lhe mostrar uma folha onde 
está escrito uma frase. Gostaria que 
fizesse o que está escrito: FECHE 
OS OLHOS 

 
(1)Certo 
(0)Errado  

39. Gostaria que o(a) senhor(a) 
escrevesse uma frase de sua 
escolha, qualquer uma, não precisa 
ser grande. 

 
(1)Certo 
(0)Errado  

40. Vou lhe mostrar um desenho e 
gostaria que o(a) senhor(a) copiasse, 
tentando fazer o melhor possível. 
Desenhar no verso da folha. 
(Considere apenas se houver 2 
pentágonos interseccionados, 10 
ângulos, formando uma figura com 4 
lados ou com 2 ângulos) 

 
(1)Certo 
(0)Errado  

 
41. Escore Total:____________ 
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FECHE OS OLHOS 
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ANEXO C - ESCALA DE DEPRESSÃO GERIÁTRICA VERSÃO CURTA 
(Sheikh, Yesavage, 1986) 
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ANEXO D – GERIATRIC PAIN MEASURE (Ferrel et. al. 2000) 
 

 
Geriatric Pain Measure  

Por favor, responda cada pergunta, marcando-a: Resposta Nota 
1. Você tem ou acha que teria dor com atividades intensas 
como correr, levantar objetos pesados ou participar de 
atividades que exigem esforço físico? 

Sim (  ) Não (  )  

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

Sim (  ) Não (  )  

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

Sim (  ) Não (  )  

4- Você tem ou acha que teria dor se subisse um andar de 
escada? 

Sim (  ) Não (  )  

5- Você tem ou teria dor se subisse apenas alguns degraus 
de escada? 

Sim (  ) Não (  )  

6- Você tem ou teria dor quando anda mais de um 
quarteirão? 

Sim (  ) Não (  )  

7- Você tem ou teria dor quando anda um quarteirão ou 
menos? 

Sim (  ) Não (  )  

8- Você tem ou teria dor quando toma banho ou se veste? Sim (  ) Não (  )  
9- Você já deixou de trabalhar ou fazer atividades por causa 
da dor? 

Sim (  ) Não (  )  

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

Sim (  ) Não (  )  

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

Sim (  ) Não (  )  

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

Sim (  ) Não (  )  

13- Você tem problema para dormir devido à dor? Sim (  ) Não (  )  
14- A dor impede que você participe de atividades 
religiosas? 

Sim (  ) Não (  )  

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

Sim (  ) Não (  )  

16- A dor te impede ou impediria de viajar ou usar 
transportes comuns? 

Sim (  ) Não (  )  

17- A dor faz você sentir fadiga ou cansaço? Sim (  ) Não (  )  
18- Você depende de alguém para te ajudar por causa da 
dor? 

Sim (  ) Não (  )  

19- Na escala de 0 a 10, com zero significando sem dor e 
dez 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 dez significando a pior dor 
que você consegue imaginar, indique o quanto em média 
sua dor tem sido severa. 
0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 
_______ 

 

21- Você tem dor que nunca some por completo? Sim (  ) Não (  )  
22- Você tem dor todo dia? Sim (  ) Não (  )  
23- Você tem dor várias vezes por semana? Sim (  ) Não (  )  
24- Durante os últimos sete dias, a dor fez você se sentir 
triste ou depressivo? 

Sim (  ) Não (  )  

 
PONTUAÇÃO: Dê um ponto para cada “Sim” e some as respostas numéricas 
PONTUAÇÃO TOTAL (0-42)_____________ PONTUAÇÃO AJUSTADA: _______________ (P. TOTAL x 
2,38) (0-100) 
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ANEXO E - SHORT PHYSICAL PERFORMANCE BATTERY – SPPB 

(VERSÃO BRASILEIRA) 

 (Nakano, 2007) 
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APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – 
TCLE 

 
Ministério da Educação 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) 

 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

 
Esclarecimentos 
 
 Este é um convite para o(a) Sr(a) participar da pesquisa “PARTICIPAÇÃO DOS 
COMPONENTES HOMEOSTÁTICO E CIRCADIANO DO SONO NO DESEMPENHO 
FUNCIONAL EM IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS” que é coordenada pelo professor Dr. 
John Fontenele Araújo. 
 Sua participação é voluntária, o que significa que poderá desistir a qualquer momento, 
retirando seu consentimento, sem que isso lhe traga nenhum prejuízo ou penalidade. Durante 
todas as etapas da pesquisa o(a) Sr(a) poderá solicitar quaisquer esclarecimentos a respeito 
de procedimentos e metodologia da pesquisa. 
 Essa pesquisa tem como objetivo avaliar a relação entre sono e desempenho funcional 
em idosos residentes em instituições, ou seja, avaliaremos se os idosos estão passando por 
déficits funcionais, nos aspectos de nível de atividade física, funcionalidade, incapacidade, 
desempenho físico, mobilidade, marcha e equilíbrio. Sobre o sono, iremos verificar os hábitos 
de sono, a exemplo hora de dormir, hora de acordar, número de cochilos durante o dia, uso de 
medicamentos para dormir, número de despertares durante a noite. Ainda analisaremos outros 
dados coletados através de um “relógio de pulso”, chamado de actímetro, capaz de verificar a 
temperatura e movimentos do corpo, além da iluminação do ambiente em que se dorme.  

Caso decida aceitar o convite, o(a) Sr(a) será submetido(a) aos seguintes 
procedimentos: utilização de um dispositivo de pulso para avaliar o ciclo atividade-sono; 
entrevista sobre a qualidade do sono, preferências de horários para acordar e para dormir, 
sonolência durante o dia, dificuldade para dormir a noite; teste sobre desempenho cognitivo; 
perguntas sobre questões sociodemográficas, condições de saúde, de qualidade de vida, de 
nível de atividade física, de função física e de capacidade para desempenhar tarefas diárias; 
exame físico, como verificação do peso, altura; teste de orientados de desempenho de tarefas 
motoras, como velocidade de caminhada, equilíbrio, mobilidade avaliação de alguns 
marcadores relacionados ao processo de envelhecimento. 

A maioria das atividades realizadas será de natureza não invasiva. Desse modo, os 
riscos em participar dessa pesquisa são mínimos, e qualquer desconforto, físico ou emocional, 
que o(a) Sr(a) possa sentir, com qualquer que seja o procedimento, serão imediatamente 
interrompidos. 

 O(a) senhor(a) se beneficiará desta pesquisa na medida em que contribuir com as 
informações necessárias sobre suas condições de saúde, as quais ajudarão a ter um 
panorama geral sobre a saúde do idoso nas instituições asilares da Paraíba e contribuirão para 
que os profissionais de saúde criem estratégias de intervenção e prevenção contra agravos de 
saúde. 

Todas as informações obtidas serão sigilosas e o nome do o(a) Sr(a) não será 
identificado em nenhum momento. Os dados serão guardados em local seguro e a divulgação 
dos resultados será feita sem a identificação dos indivíduos e de forma conjunta, permitindo 
uma melhor confidencialidade. Será preservada a proteção da imagem dos indivíduos e não 
utilização das informações em prejuízo das pessoas. 

Se o(a) Sr(a) tiver algum gasto que seja devido à sua participação na pesquisa, ele(a) 
será ressarcido, caso solicite. Em qualquer momento, se o(a) Sr(a) sofrer algum dano 
comprovadamente decorrente desta pesquisa, o(a) Sr(a)  terá direito a indenização. 
O(a) Sr(a) ficará com uma cópia deste Termo e toda dúvida que o(a) Senhor(a) tiver a respeito 
desta pesquisa poderá perguntar diretamente ao responsável. Dúvidas a respeito da ética 
dessa pesquisa poderão ser questionadas ao Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN. Os 
endereços e telefones necessários encontram-se no final deste documento. 
 
AUTORIZAÇÃO 
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Eu,____________________________________________________________________ 
declaro estar ciente e informado(a) sobre os procedimentos de realização da pesquisa, seus 
objetivos, riscos e benefícios envolvidos, conforme explicados acima,  e desejo participar desta 
pesquisa voluntariamente. 

Assinatura:______________________________________________________ 

               
 
 
 
 
 
Pesquisador responsável: Dr. John Fontenele Araújo  
Assinatura:_____________________________________________________________ 
Endereço: Av. Salgado Filho, 3000. Campus Universitário. Departamento de Fisioterapia  
CEP: 59078-970 Natal-RN  
Telefone: (84) 96435834  
E-mail: johnfontenelearaujo@gmail.com 

 
 

Contato do Comitê de Ética em Pesquisa: 
Endereço: Praça do Campus Universitário, Bairro Lagoa Nova, Caixa Postal 1666  
CEP 59072-970 Natal-RN  
Telefone/fax: (84)3215-3135.  
E-mail: cepufrn@reitoria.ufrn.br 
 
 
 

____________________           ____ / ____ / ______ 
Local                                                           Data 

  



78 
 

 
 
 
 
 

 
QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO 

(   ) Linha de base (   ) 1ª reavaliação (   ) 2ª 

reavaliação  

 

ENTREVISTAS 
SEÇÃO 1 - DADOS DO QUESTIONÁRIO 

 

1.Data:_____/_____/_____        

2.Cód.Entrevistador:_________  

 

3.Cód.Asilo_____________      

4.Cód.Participante__________ 

 
SEÇÃO 2 - DADOS DO PARTICIPANTE 

 
5.Nome:_________________________________________

______________ 

 

6.Data de Nascimento.:____/_____/_____  

 

7.Idade:_________    8.Sexo: M(1) F(2) _______  

 

9. Assinatura do TCLE: S(1) N(2)_____     

 
SEÇÃO 3 – MEEM 

 
10. APLICAR MINI-MENTAL - Escore:_________ 

(  ) Continuar (≥ 17)           (  ) Parar (<17) 
 

 

SEÇÃO 4 - DADOS SOCIODEMOGRÁFICOS 
 

11. Total de anos de 

escolaridade:______________________________ 

 

12. Qual é o seu estado civil?  

(1) Casado(a) ou vive com companheiro(a) 

(2) Solteiro(a)  

(3) Divorciado(a) / Separado(a)  

(4) Viúvo(a)  

(97) NS  

(98) NA  

(99) NR 

 

13. Qual sua cor ou raça?  

(1) Branca  

(2) Preta/negra  

(3) Mulata/cabocla/parda  

(4) Indígena   

(5) Amarela/oriental  

(97) NS  

(98) NA  

(99) NR  

 
14. Qual era sua ocupação profissional antes de aposentar? 

 

________________________________________________

______________ 

 

15. Há quanto tempo mora aqui? (ILPI) 

______________________________ 
 

16. Qual o motivo que o(a)  levou a vir morar 

aqui?_____________________ 

________________________________________________

______________ 

 

 

 

 

 

17. Quantas pessoas dormem em seu quarto? 

(ILPI)_____________________ 

 
SEÇÃO 5 - DADOS DA SAÚDE FÍSICA 

 
18. Quantos medicamentos tem usado de forma regular nos 

últimos 3 meses, receitados pelo médico ou por conta 

própria? (ILPI)____________________ 

Nome Frequência Dosagem 

   

   

   

   

   

   

   

 

19. Hábitos viciosos: 

_____________________________________________ 

20. Algum médico já disse que o(a Sr(a) tem ou teve os 

seguintes problemas de saúde?  

 

29. O(a) Sr(a) foi internado no último ano?___________ 

(1) Sim  

(2) Não                                                           

(97) NS  

(98) NA  

(99) NR  

 

30. O(a) Sr(a) sofreu quedas nos últimos 12 meses? 

(1) Sim    

 Quantas?___________  

(2) Não                                                         

(97) NS  

(98) NA  

(99) NR  

 

[Avaliação subjetiva da saúde (saúde percebida)]  
31. Em geral, o(a) Sr(a) diria que a sua saúde é:  

(1) Satisfatória 

(2) Insatisfatória  

(97) NS  

(98) NA  

(99) NR 

PATOLOGIA Sim (1) Não (2) NS (97) NA (98) NR(99) 

21.  Doença do 

coração como angina 

ou ataque cardíaco? 

  

22. Pressão alta - 

hipertensão? 
  

23.Derrame/ 

AVC/Isquemia 

Cerebral 

  

24. Diabetes Mellitus?    

25.Tumor maligno/ 

câncer? 
  

26.  Artrite ou 

reumatismo? 
  

27.  Doença do 

pulmão (bronquite e 

enfisema)? 

  

28. Osteoporose?    

APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DOS DADOS 

SÓCIODEMOGRAFICOS 
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APÊNDICE C – QUESTIONAMENTOS INICIAIS NA AVALIAÇÃO DA DOR 
QUESTIONARIO PARA AVALIAÇÃO DA DOR 

1. O senhor está sentindo alguma dor hoje?  
(     ) Sim   (     ) Não 

2. O senhor sente ou está sentindo alguma dor que aparece todo dia? 
(     ) Sim   (     ) Não 

3. O senhor sente ou está sentindo alguma dor que aparece toda semana? 
(     ) Sim   (     ) Não 

4. Marque na figura abaixo os locais onde você sente dor. 
(entrevistador: identificar o local da dor de referência assinalada pelo entrevistado) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LOCAIS:______________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
DISTRIBUIÇÃO: 

(     ) Sem dor 
(     ) Único local 
(     ) Múltiplos locais 
(     ) Generalizada 

 
5. Há quanto tempo você sente esta(s) dor(es)? ____________ 

(     ) Sem dor 
(     ) Dor aguda 
(     ) Dor Crônica 
(     ) Ambas 

6. A qual motivo você atribui essa(as) dor(es)? 
_____________________________________________________________________ 

7. O que você costuma fazer para aliviar a dor?(se usar medicações, indague 
se foi receitada pelo médico) 

__________________________________________________________________ 
 


