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RESUMO 

Objetivo:  Caracterizar a dor crônica em idosos da comunidade e avaliar sua 
associação entre a utilização de serviços de saúde e o autorrelato de quedas. Método: 
estudo transversal com amostra populacional obtida por meio de inquérito domiciliar, 
envolvendo idosos com dor crônica sem déficit cognitivo. Neste estudo consideram-se 
dor crônica aquela com duração igual ou  superior a seis meses e idoso aquele com 60 
anos ou mais. O critério para utilização do serviço de saúde foi ter feito mais de quatro 
consultas ou uma internação no último ano. A ocorrência de quedas foi o relato de, no 
mínimo, uma queda nos 12 meses anteriores à pesquisa. Por meio da estatística 
descritiva os idosos foram caracterizados quanto às características da dor crônica, dos 
aspectos sociodemográficos, morbidade autorreferida, dependência nas atividades 
básicas e instrumentais de vida diária e mobilidade. Para os idosos com dor há pelo 
menos um ano, testou-se a existência de associação entre uso do serviço de saúde e 
ocorrência de queda com variáveis independentes (características da dor, 
sociodemográficas e morbidades autorreferidas), por meio de análises univariadas (teste 
de associação de RaoScott) e multivariadas (Regressão Múltipla de Cox com variância 
robusta). Para as análises estatísticas utilizou-se o programa Stata 11.0 e adotou-se 
como valor de significância p<0,05. Resultados: A prevalência de dor crônica foi de 
29,7% (IC95% 25,4 - 33,9); os locais mais frequentes de dor foram a região lombar 
(25,4%) e membros inferiores (21,9%); a dor foi moderada em 45,8% das vezes e 
intensa em 46% dos indivíduos.  A dor foi mais frequente em mulheres (p<0,007) e 
esteve associada à maior dependência para as atividades da vida diária e à pior 
mobilidade (p<0,001). Intensidade da dor e renda familiar associaram-se (p=0,005): 
renda familiar igual ou superior a três salários mínimos foi relatada por 37% dos idosos 
com dor  fraca/moderada e por 17% daqueles com dor intensa. A prevalência de  
utilização do serviço de saúde nos idosos com dor foi  de 44% (IC95% 35,1 – 52,8), e 
não diferiu dos idosos sem dor (50,5% [IC95% 45,1-55,9]) A análise multivariada 
mostrou que a chance de utilização do serviço de saúde foi 33% menor nos idosos com 
dor há mais de dois anos do que naqueles com dor entre um e dois anos (p=0,002).  Foi 
55% maior nos idosos com dor intensa (p=0,003) e 45% maior entre os que relataram 
interferência moderada da dor (p=0,015). A prevalência de queda, no último ano, entre 
os idosos com dor foi de 31,6%  (IC95%: 26,4 – 37,5] e não diferiu dos idosos sem dor 
(26,4% [IC95%: 23,1 – 30,0]) e p=0,145. A maioria (58,9%) dos idosos com dor crônica 
caiu uma vez no último ano, e 27,6% deles caíram três vezes ou mais. O risco de 
quedas foi 50% maior (p=0,019) em idosos com dor  e osteoporose, enquanto foi 48% 
maior naqueles com dor e incontinência urinária (p = 0,010). Conclusão: estudo 
populacional com idosos da cidade de São Paulo, constatou-se que a dor crônica foi 
frequente e esteve associada a maiores prejuízos na independência e mobilidade. A dor 
crônica mais intensa, a mais recente e a com impacto no trabalho resultaram em maior 
uso dos serviços de saúde. Aqueles com dor há um ano ou mais e osteoporose, dor e 
incontinência urinária tiveram maiores chance de quedas.  
 
 
PALAVRAS-CHAVE: Idoso. Dor. Incapacidade. Quedas. Serviços de saúde. 



Dellaroza MSG. Elderly with chronic pain, reported falls and the use of health 
services: SABE study. [thesis]. 2012. 149f. São Paulo: São Paulo College of Nursing, 
University of São Paulo; 2012. 
 

ABSTRACT 
 
Objective: To characterize chronic pain in community-dwelling elderly and evaluate its 
association with the use of health services and self-reported falls. Method: Cross-
sectional study whose population sample was obtained by home surveys of elderly with 
chronic pain and without cognitive deficit. The study considered pain lasting for six or 
more months as chronic and those at least 60 years old as elderly. The criterion for 
health service use was more than four doctor appointments or having been admitted to a 
hospital during the past year. The occurrence of falls included at least one reported fall in 
the 12 months prior to the study. Descriptive statistics were used to characterize the 
elderly according to chronic pain and socio-demographic characteristics, self-reported 
morbidity, mobility and dependence regarding activities of daily living. For those in 
chronic pain for at least one year, the existence of an association between the use of 
health services and the occurrence of falls and independent variables (pain and socio-
demographical characteristics and self-reported morbidities) was tested using univariate 
(RaoScott test of association) and multivariate analysis (Cox Multiple Regression with 
robust variance). Stata 11.0 was used for the statistical analysis, and the significance 
level adopted was p<0.05. Results: The prevalence of chronic pain was 29.7% (CI95% 
25.4 – 33.9); pain was most frequently in the lumbar area (25.4%) and lower limbs 
(21.9%); the pain was moderate 45.8% and intense in 46% of the individuals. Pain was 
more frequent among women (p<0.007) and was associated with greater dependence in 
activities of daily living and lower mobility (p<0.001). Intensity of pain and family income 
were associated (p=0.005): 37% of the elderly with weak/moderate pain and 17% of 
those with intense pain reported family income at least three times the minimum wage. 
The prevalence of health service use among the elderly with pain was 44% (CI95% 35.1 
– 52.8) and did not differ for elderly individuals without chronic pain (50.5% [CI95% 45.1-
55.9]) The multivariate analysis showed that the chance of using health services was 
33% lower for elderly individuals with pain for more than two years than those with pain 
between one and two years (p=0.002). The chance was 55% higher for those with 
intense pain (p=0.003) and 45% higher for with moderate pain (p=0.015). The 
prevalence of falls in the last year for elderly individuals with pain was 31.6% (CI95% 
26.4 – 37.5] and did not differ from elderly individuals without pain (26.4% [CI95%: 23.1 – 
30.0): p=0.145. Most (58.9%) of those with chronic pain had fallen once during the past 
year and 27.6% had fallen three or more times. The risk of falls was 50% higher 
(p=0.019) for those with pain and osteoporosis and 48% higher for those with pain and 
urinary incontinence (p= 0.010). Conclusions: The findings of this study, a population 
study of elderly from the city of São Paulo, included that chronic pain was frequent and 
associated with greater independence and mobility deficits. More intense and recent 
chronic pain that affected work resulted in greater use of health services. Those in pain 
for one year or longer and suffering from osteoporosis, pain and urinary incontinency had 
a higher chance of falling.  
 

KEY WORDS: Aged. Pain. Disability. Accidental falls. Health services. 
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O envelhecimento populacional é realidade no Brasil. Dados do 

censo 2010 demonstraram que a porcentagem de idosos atingiu 11,3% da 

população, o que confirma as previsões anteriores de que a porcentagem de idosos 

alcançaria as cifras de 19,3%1-4. O desafio atual é dimensionar as consequências 

pessoais, familiares e comunitárias deste fenômeno e assegurar boa qualidade de 

vida à população idosa. 

 Idosos estão expostos às morbidades que determinam 

incapacidades, interferem na qualidade de vida e oneram os sistemas sociais e de 

saúde5-7. O estado de saúde dos idosos brasileiros não se alterou nas últimas 

décadas, apesar de alguns indicadores apontarem pequenas melhoras8. 

 Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

baseados na Pesquisa Nacional de Amostragem por Domicílio (PNAD)  —  2008,  

comprovam  que a ocorrência de doenças  aumenta  com a idade; a  porcentagem  

de  idosos  com  mais de uma  patologia  é  de 48,9% naqueles cuja idade é 60 anos 

ou mais. Porém, há um aumento para 54% a partir de 75 anos9. Sobre o grau de 

dependência, com base nos PNAD/2003: 12,2% tinham dificuldade de caminhar 100 

metros; e, em 2008, a frequência foi de 13,6% entre os idosos9-11. No PNAD/2008, 

14% dos idosos não realizaram atividades nas duas últimas semanas devido aos 

problemas de saúde11. 

O processo de envelhecimento caracteriza-se pela alta incidência de 

doenças crônicas e degenerativas, muitas vezes acompanhado por dor e elevada 

dependência8,11-14. Em muitos desses quadros, a dor crônica é a principal queixa e 

causa de muitas limitações funcionais, apesar de não ser incluída nas pesquisas 

oficiais.  

 A dor crônica é definida como aquela que persiste além do tempo 

razoável para a cura de uma lesão15 (p. xi), A Associação Internacional de Estudo da 

Dor (IASP) determina como ponto de corte entre dor aguda e crônica a duração de 

três meses. Mas para fins de pesquisa, seis meses têm sido utilizado15. Este 

conceito foi mantido na revisão realizada pela IASP em 200816.  A dor crônica pode 

estar associada a processos patológicos crônicos, que se prolongam por meses ou 
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anos. Diversas patologias que afetam os idosos podem ser fonte de dores 

persistentes.  

Uma revisão bibliográfica dos estudos epidemiológicos 

internacionais apresenta prevalências variadas de dor crônica em idosos (37% a 

78%), consequências de delineamentos metodológicos diversos e populações de 

pesquisa variadas17,18.  Estudos brasileiros observaram alta prevalência de dor 

crônica nos indivíduos acima de 60 anos residentes na comunidade, de 67% a 51%, 

especialmente dores musculoesqueléticas (47% a 14%)19-22.  

Embora, em muitos estudos, a dor não apareça como fator direto de 

dependência e morte, algumas pesquisas epidemiológicas comprovaram a 

interferência da dor em diferentes aspectos da vida e relacionaram-na com 

limitações funcionais23-34. Há avanços no sentido de explicar a associação entre dor 

e capacidade funcional.  

Weiner35 (2006) em estudo caso controle com 323 idosos, 

comprovou que a incapacidade provocada pela dor lombar em idosos residentes na 

comunidade é mediada por alterações neuropsicológicas35.  Entre as alterações 

detectadas, foi significativo o impacto na habilidade de atenção e na viso-espacial, 

avaliadas por uma bateria de testes. Estas descobertas ampliam as explicações dos 

mecanismos envolvidos na dor incapacitante e podem direcionar novas terapêuticas 

e pesquisas.   

Visto que a incapacidade resultante da dor também é 

multideterminada, localizações álgicas diversas e intensidades diferentes, entre 

outras características dolorosas, parecem estar associadas ao maior ou menor grau 

de incapacidade. Definir quais as características da dor que mais prejudicam a 

qualidade de vida do idoso não tem sido tarefa fácil. O real impacto da dor sobre os 

idosos é assunto controverso.  

A dor crônica é frequente (relatada por cerca de 50% dos idosos) e 

rotineiramente apontada como a causa de prejuízos à funcionalidade, à mobilidade e 

do aumento no uso de serviços de saúde. No entanto, os estudos têm dificuldade 

em comprovar essas afirmações e identificar os fatores a elas associados.  
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Contribui para essa dificuldade o conceito de dor crônica, que é 

muito vago dor que persiste há mais de três ou há seis meses, de modo contínuo ou 

intermitente. Possibilita a inclusão de pessoas com quadros dolorosos muito 

diferentes. Além disso, a maioria dos estudos analisa os prejuízos e as demandas 

geradas apenas comparando indivíduos com ou sem dor, ou comparando as 

consequências com algumas das características da dor, frequentemente, a 

intensidade. Ignoram-se outras características como: tempo de ocorrência da dor, 

local, frequência e duração dos episódios, e variáveis como o humor, o 

comportamento e dados pessoais (escolaridade, sexo e idade). Todas elas podem 

resultar em quadros álgicos de diferentes “gravidades” e, possivelmente, com 

diferentes impactos. Há a necessidade de se refinar o modo de análise do impacto 

da dor crônica na vida do idoso, pois o modo atual não tem contribuído para o 

planejamento de assistência às populações.  

O presente estudo propõe-se a analisar o impacto de diferentes 

características da dor crônica sobre a ocorrência de quedas e a utilização de 

serviços de saúde. A questão principal que se busca responder é:  

“Quais características da dor crônica interferem na ocorrência de 
queda e no uso dos serviços de saúde por idosos residentes na 
comunidade?”  

O envelhecimento populacional tem causado mudanças nas 

demandas de serviços de atenção à saúde. As doenças dos idosos consomem mais 

serviços de saúde: as internações hospitalares são mais frequentes, e o tempo de 

ocupação do leito é maior, se comparado a outras idades7,12,36,37. O planejamento 

em saúde precisa levar em consideração as peculiaridades dessa população e as 

necessidades dos idosos7.   

Sobre utilização de serviços de saúde por idosos, as análises do 

PNAD/2003 demonstraram que 80% realizou uma consulta médica, enquanto 14% 

teve uma internação no último ano10. Esta mesma base de dados aponta que 

portadores de doenças crônicas utilizaram 1,8 vezes mais os serviços e também 

tiveram a maior média de número de consultas comparada aos não portadores de 

patologias13. Segundo dados do PNAD de 1998 e 2003, o número de consultas 

médicas realizadas por idosos brasileiros aumentou, o que pode demonstrar melhora 
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de acesso ao serviço8. Entretanto, de acordo com os dados do PNAD / 2008, 

encontraram-se 30% dos idosos sem nenhum cadastro ou vínculo com serviços de 

saúde públicos ou privados11. 

Na população pesquisada no estudo SABE 2000, 83,3% referiu ter 

procurado algum serviço de saúde nos últimos 12 meses, e 64% relatou pelo menos 

um atendimento ambulatorial nos últimos quatro meses. Do total, 4,7% referiram 

pelo menos uma internação hospitalar, com taxas mais elevadas entre os idosos 

com maior renda e maior necessidade, entendida como ruim autopercepção de 

saúde e ocorrência de doenças.  Os que referiram saúde ruim/regular — as 

mulheres, os idosos com maior renda, os com seguro de saúde privado, aqueles que 

não frequentaram escola e também os idosos com uma ou mais doenças crônicas — 

apresentaram maiores taxas de utilização dos serviços7.  

O “bom” número de consultas médicas relatadas pelos idosos pode 

ser influenciado pela atuação do setor privado, que complementa a assistência 

prestada pelo setor público, e pela cultura, que encoraja consultas mais frequentes 

para serviços preventivos entre os idosos38. Mas, muitos outros fatores influenciam a 

internação e utilização de serviços de saúde por idosos.  

Em uma coorte de Bambuí/MG, os fatores associados a duas 

internações no último ano em idosos (pessoas com mais de 60 anos) foram: Índice 

de massa corporal (IMC) maior que 20Kg/m2, colesterol total maior o igual a 

200mg/dl, idade maior ou igual a 80 anos, viver sozinho, problemas para adquirir 

medicações, autorrelato de pobre ou muito pobre, condições de saúde, mais visitas 

a médicos no último ano, maior número de medicações prescritas em uso nos três 

meses anteriores, relato de diagnóstico de doença coronariana e diminuição nas 

atividades de rotina devido a problemas de saúde nas últimas duas semanas39. 

Estudo transversal, tipo inquérito domiciliar, analisou dados dos 872 

idosos incluídos no estudo “Inquérito de Saúde  —  ISA capital/SP” observou que a 

frequência de internações, nos últimos 12 meses, foi de 13,5%, não havendo 

diferenças entre os sexos. A prevalência geral de utilização do serviço de saúde, 

independentemente da patologia referida, foi de 30,6%40. 
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Os achados atuais comprovam a teoria de que a utilização de 

serviços de saúde é multicausal. Nela, envolvem-se tanto fatores individuais e 

estruturais dos serviços oferecidos, assim como os fatores ambiente social onde o 

idoso está inserido. É também comprovado que a idade avançada aumenta a 

necessidade de utilização de serviços de saúde41,42. Identificar os fatores que 

influem nessa demanda pode ajudar na proposição de políticas públicas adequadas 

às necessidades.  

Entre as causas de internação oficialmente registradas, estão 

doenças cardiovasculares, oncológicas e respiratórias. A dor crônica não é 

registrada nas estatísticas oficiais de saúde. Como já citado, pouco se sabe o 

quanto a dor crônica em idosos influencia na utilização de serviços de saúde. 

Portanto, esse tema constitui um desafio de pesquisa em nosso meio. 

Estudos com todas as faixas etárias e em diferentes locais do 

mundo demonstraram que a dor é uma causa frequente de busca de diferentes tipos 

de serviços de saúde43-54 e que indivíduos com dor crônica utilizam mais os serviços 

de saúde comparados a outros pacientes47,55-57. Ainda, há dados que a dor crônica 

incapacitante aumenta a busca por serviços de saúde45-47,49,55 e a dor intensa 

também44-48,58. 

No Quadro 1, apresenta-se a síntese dos estudos que envolveram 

idosos nos quais a dor apareceu associada ao uso de serviços de saúde. A 

identificação desses estudos foi feita nas bases acessíveis na  Biblioteca Virtual em 

Saúde, sem limite de tempo utilizando-se combinação dos descritores pain, elderly 

or aged e health services.  

Dos nove estudos analisados, cinco ocorreram nos USA43,48,49,51,52, 

três no Brasil53,54,57 e  um  no  Reino  Unido59.  Nota-se que três foram 

longitudinais48,49,59 e seis transversais43,51-54,57. A faixa etária envolvida foi a partir de 

50 anos: um estudo59; acima de 60 anos, houve um estudo52; acima de 65 anos, 

cinco estudos48,51,53,54,57 e, a partir de 70 anos, (dois estudos)43,49.  

As características da dor que tiveram relação com o aumento do uso 

de serviços foram dores musculoesqueléticas, em quatro estudos49,51,52,59; dores em 
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geral, em quatro pesquisas43,51,53,54; com dor incapacitante, em um estudo48; e outro 

estudo encontrou dor associada a distúrbio do sono57. A dor apareceu como causa 

de uso de serviços de emergência em um estudo52; de serviços básicos de saúde 

em três estudos48,59,54; de consultas médicas em quatro estudos43,49,57,59; e como 

causa de busca por serviços de saúde em geral, houve dois estudos51,53. Em um 

único estudo, a dor diminuiu a procura de serviços, e este resultado somente ocorreu 

quando a dor esteve associada a caso grave de depressão59. 

Conclui-se, a partir dessas pesquisas sintetizadas no Quadro 1, que 

a dor dos idosos esteve entre as causas de procura de serviço de saúde em todos 

os níveis de atenção. Mas pouco se pode concluir sobre quais características da dor 

mais oneram os serviços. 

Os estudos de Venturi53 e Rosa54 identificaram a dor como queixa 

mais frequente, a partir de dados dos serviços. Foi encontrado um estudo brasileiro 

que analisou a presença de dor crônica e a utilização de serviços de saúde. O 

referido estudo entrevistou 7000 idosos sobre distúrbio do sono e queixa álgica. As 

análises demonstraram que os idosos com essas comorbidades, dor e insônia 

utilizaram mais consultas e tiveram mais hospitalizações57. 

No entanto, há questões que ainda não foram suficientemente 

esclarecidas por exemplo: quais as características da dor que mais levam os idosos 

a procurar serviços de saúde? Que características pessoais, socioeconômicas e de 

saúde possuem os idosos com dor crônica que mais procuram os serviços de 

saúde?  

Outro fenômeno que tem causado grande impacto na vida das 

pessoas idosas e nos serviços de assistência à saúde é a queda e suas 

consequências. 

 As principais consequências da queda são: o medo de novas 

quedas, o declínio de condições físicas e mentais, com aumento do risco de novas 

quedas, e a piora da qualidade de vida relacionada à dimensão saúde60. Embora as 

quedas estejam entre as principais causas de incapacidade e dependência em 
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pessoas acima de 60 anos30,61-63, a queda como fator de risco para o aumento da 

utilização de serviços de saúde não é clara nos estudos64.  

Segundo as Diretrizes da Sociedade Brasileira de Geriatria e 

Gerontologia, o conceito de queda é o “deslocamento não intencional do corpo para 

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

determinado por circunstâncias multifatoriais, comprometendo a estabilidade”65. 

Quedas são frequentes entre idosos com a incidência variando de 

24% a 60% no período de um ano, conforme a faixa etária e o delineamento da 

pesquisa65,66. Estudo com idosos residentes na comunidade em São Paulo revelou 

incidência de 31% de quedas e 11% de duas ou mais quedas68. 

Os  fatores  preditores  de  quedas  em  idosos  de  São  Paulo 

foram: ausência  de cônjuge (OR = 1,6 95% IC 1,00-2,52), não ter o hábito de ler 

(OR = 1,5 IC 95% 1,03-2,37), história de fratura (OR = 4,6 IC 95% 2,23-9,69), 

dificuldade em uma a três atividades de vida diária (OR = 2,37 IC 95% 1,49-3,78), 

dificuldade em quatro ou mais atividades de vida diária (OR=3,31 IC 95% 1,58-6,93) 

e  entre  aqueles  idosos  com  visão  mais  comprometida   (OR = 1,53 IC 95% 1,00-

2,34)68. No estudo acima citado, a dor não foi uma variável investigada. 

Dados do Centro de Vigilância Epidemiológica da Secretária de 

Saúde do Estado de São Paulo  —  que incluiu 1.328 mortes registradas no Sistema 

Informação de Mortalidade em 2007, 20.726 internações no Sistema de Internação 

hospitalar SIH/SUS 2008, e, 359 atendimentos realizados pelas unidades de 

Emergência do estado em 2007 — demonstraram o risco e as consequências que as 

quedas representam para os idosos. O coeficiente de mortalidade por quedas foi de 

31/100.000 habitantes, chegando a 110,7/100.000 habitantes na faixa etária de 80 

anos e mais. As internações por quedas, em 2008, foram de 20.726, o que 

representa 60,7% do total de internações por causas externas no estado. As quedas 

do mesmo nível representaram maior proporção de: mortes definidas (35%), 

internações (47,5%) e atendimentos de emergências (66%), havendo um aumento 

com o avanço da idade69. 
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Uma análise dos custos das quedas não fatais em idosos, nos 

Estados Unidos (EUA) no ano de 2000, calculou que 19 bilhões de dólares foram 

gastos no tratamento, 12 bilhões em hospitais; quatro bilhões em serviços de 

emergência e três bilhões no tratamento ambulatorial70. Não foram encontrados 

dados sobre custos no Brasil. 

Fabrício et al.71, a partir de entrevista domiciliar com 50 idosos que 

foram internados em um hospital público de Ribeirão Preto, constataram que entre 

as principais consequências das quedas estão: fraturas de membros inferiores 

(MMII) e membros superiores (MMSS), medo de nova queda, e incapacidades para 

realizar Atividades Básicas de Vida Diária (ABVD) e Atividades Instrumentais de 

Vida Diária (AIVD). Estudo com 72 idosos residentes no Rio de Janeiro  demonstrou 

que as conseqüências das quedas podem ser: fraturas (24,3%), medo de cair 

(88,5%), abandono das atividades (26,9%), modificação dos hábitos (23,1%) e 

imobilização (19%). Além disso,  os idosos que caíram, tiveram menor escore em 

todos os domínios da WHOQOL — Brief, com diferença significativa no domínio 

psicológico entre os idosos que caíram e os que não caíram72. 

Siqueira et al.73 demonstraram que 12% dos idosos que caíram no 

último ano tiveram fratura como a principal consequência da queda. A prevalência de 

quedas associou-se à idade avançada, sedentarismo, autopercepção ruim de saúde 

e maior número de medicações referidas de uso contínuo.  

Diante de tão graves consequências, identificar as causas ou os 

fatores preditores de quedas é essencial para a prevenção deste agravo e de suas 

sequelas. 

Entre as causas relacionadas a quedas, existem fatores intrínsecos 

e extrínsecos. Os fatores intrínsecos são responsáveis por 70% dos casos de 

quedas e os mais frequentemente citados são: sexo feminino, idade de 80 anos ou 

mais, equilíbrio diminuído, marcha lenta com passos curtos, pouca aptidão física, 

fraqueza muscular de membros inferiores, déficit cognitivo, doença de Parkinson, 

uso de sedativos e polifarmácia74.  
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Ainda são controversos os resultados quanto à associação entre dor 

crônica e quedas. Em alguns estudos sobre queda, as variáveis relacionadas à dor 

analisadas não apresentaram significância estatística75-77. 

Moreira76, em estudo com 379 idosos da Universidade Aberta da 

Terceira Idade, observou que dores articulares não se associaram à queda. 

Rebelatto77, ao pesquisar 61 idosos institucionalizados, não encontrou associação 

entre dores em membros superiores e inferiores, entre dor em região dorsal com 

quedas. Em estudo caso controle com idosos internados, que analisou o uso de 

medicamentos (analgésicos e anti-inflamatórios) com quedas e fraturas não mostrou 

associação com quedas75. Todos estes estudos tiveram como base populações de 

conveniência e que não possuem representatividade dos idosos residentes na 

comunidade. 

Estudo de revisão de literatura que incluiu 15 estudos de coorte 

prospectivos com, no mínimo, 100 idosos, apresentou como fatores de risco mais 

frequentes para queda: a alteração de marcha, a debilidade muscular e a 

incapacidade para as ABVD e AIVD78.  

Em revisão de literatura, sintetizada no Quadro 2  —  que envolveu 

as bases de dados Pubmed, Lilacs, Scielo, sem limite no período de busca, e 

combinação de descritores pain, accidentall falls, aged or elderly, encontramos  onze 

estudos  que  analisaram  a  ocorrência  de  dor  e  quedas  em  idosos29,61-63,79-85. 

Nove foram realizados com idosos da comunidade e seis incluíram pessoas com 

idades a partir  de  65 anos29,61,63,81,83,84. Seis  observaram  associação  entre  dor  e  

queda61,62,80,82,84; e cinco estudos encontraram associação entre a intensidade da 

dor e a ocorrência de quedas61,62,83-85.    

No Quadro 2, apresentamos uma síntese dos estudos que 

envolveram idosos residentes na comunidade e na qual a dor apareceu associada à 

ocorrência de quedas 

Observa-se que dois estudos ocorreram no Brasil68,79, cinco nos 

EUA61,83,84,87,88, um na Holanda86 e um na Tailândia85. Todos os estudos envolveram 

idosos residentes na comunidade. Em cinco estudos, foram incluídos somente 
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idosos sem déficit cognitivo61,78,83-85; e, em quatro estudos, esta informação não foi 

mencionada na publicação68,86-88. Somente dois estudos tinham como objetivo 

principal avaliar a relação entre dor e ocorrência de quedas61,84; seis estudos 

pesquisaram as causas e os fatores relacionados às quedas de maneira 

ampla68,79,85-88; e um estudo avaliou a relação entre dor e depressão com quedas83.  

Os locais de dor que mais se associaram ao maior risco de quedas 

foram: pés61,85 e articulações80,84. Quanto à intensidade, a dor intensa aumentou o 

risco de queda em um estudo84 e a dor de moderada a intensa apresentou relação 

no desempenho do equilíbrio e da dinâmica de caminhada83.O uso de analgésico 

diário foi fator de proteção para quedas em um estudo61. 

Entretanto, os estudos não respondem totalmente a questão: “Quais 

características da dor crônica, como local, intensidade e frequência, estão associadas ao 

maior risco de quedas?” (que é um dos objetivos do presente estudo). Ressalta-se 

que não foram encontrados estudos brasileiros que relacionassem as características 

da dor crônica em idosos à ocorrência de quedas. 
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QUADRO 1 –  Síntese dos estudos sobre dor e utilização de serviços de saúde. 
 

 

ESTUDO PAÍS PERIÓDICO TIPO DE 
ESTUDO 

NÚMERO  
IDOSOS 

(%  DE MULHER) 

FAIXA 
ETÁRIA 
(ANOS)  

CARACTERÍSTICA          
DA  DOR  

EFEITO NO USO DE 
 SERVIÇOS  OR  ou %  VALOR  

p  

Reyes – 
Gibby43 
(2002) 

EUA Pain Transversal 5807  
(62) > 70  Dores em geral 

  

Relataram mais dores os 
idosos com mais de 4 

consultas no último ano 
39% 0,05 

Mossey48 
(2004) EUA Pain Med Longitudinal 169 

(81) > 60  Dor crônica incapacitante Aumentaram o número de 
visitas aos serviços de saúde 

OR 6,0  
(IC95%  1,18-

6,6) 
<0,001 

Reid49 
(2005) 

 
EUA 

J Gerontol A 
Biol Sci Med 

Sci 

Longitudinal 
prospectivo 659 (NI) > 70  Dor lombar incapacitante 

por mais de 4 meses 
Aumentou a procura por 

consulta médica no último ano 32,6% <0,001 

Sha51 
(2005) EUA Am J Med Transversal 3498 (69) > 60 

Dor musculoesquelética 
dor no tórax   

cefaleia 
dor de estômago 

nas costas 

Causa de procura de serviços 
de atenção à saúde 

65% 
45% 
28% 
22% 
29% 

NI 

D’Avolio52  
(2008) EUA Geriatr Nurs Transversal 41 (51) > 65 Dor musculoesquelética  Principal causa de procura do 

serviço de emergência 63% NI 

Rosa54 

(2009) Brasil Rev Lat Am 
Enferm Transversal 401  prontuário de 

idosos (66) > 60  Dor foi o sintoma mais 
referido 

Principal causa de  
atendimento básico em saúde NI NI 

Venturi53 
(2008) 

 
Brasil 

Ciênc Saúde 
Coletiva Transversal 2391 (64,1) > 60  Dores em geral 

Sinais e sintomas incluindo dor 
foram a segunda causa de uso 

do serviço. 
9% NI 

Blay57 
(2007) Brasil Ann Clin 

Psychiatry Transversal 7040 
(66) > 60  Associação de dor com 

distúrbio do sono 
Aumentou a utilização de 

serviços médicos 

79,7%  a 82,9%  
dependendo do 

local de dor 
0,05 

Jordan59  
(2006) 

Reino 
Unido 

Br J Gen 
Pract Longitudinal 

2235 
(57) 

 
> 50  

1- Lesão prévia no 
joelho. 

2- Dor no joelho 
associada à depressão 

grave. 

1- Maior chance de procurar 
consulta.  

 

2- Diminui a busca por serviço 
básico de saúde. 

OR 1,7 
(IC95% 1,3-2,3) 

 

OR 0,6 
(IC95%  0,3-0,9) 

NI 
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QUADRO  2 – Síntese dos estudos sobre dor em idoso e ocorrência de quedas. 
 

� JRRD: J. Rehabil Res Dev 

ESTUDO PAÍS PERIÓDICO TIPO DE 
ESTUDO 

NÚMERO  IDOSOS 
(% MULHERES) 

FAIXA 
ETÁRIA  
(ANOS) 

CARACTERÍSTICA DA 
DOR  

CARACTERÍSTICAS 
ASSOCIADAS À  

QUEDA 

OR PARA QUEDA        
BETA� VALOR  p  

Perracini68 

(2002) Brasil Rev Saúde 
Pública Longitudinal 1667 

(NI) > 65 NI Ausência de problemas 
na coluna 0,72 ( 0,55 – 0,94) 0,019 

Guimarães79 

(2005) Brasil 
Rev Bras 
Medicina 
Esporte 

Transversal 30 
(100%) > 65 Dor dorsal. 

Dor membros inferiores. 
Presença de doenças 
osteomioarticulares. 

Maior frequência de 
quedas NI 

Leveille61 
(2002) EUA JAGS Longitudinal 

prospectivo 
940 

(100%) > 65 Dores classificadas por 
local e intensidade 

1-Dores generalizadas. 
2- Uso diário de 

analgésico 
3- Dores no pé. 

OR 1,66 
(IC 1,25 -2,21) 

OR 0,79 
(IC 0,63 – 0,98) 

OR1,35 
(IC 1,1 -1,66) 

- 
- 
- 

French87 
(2006) EUA Clinical Thera- 

peutic 
Transversal 

retrospec-tivo 
41102  

(4,75%) > 65 Uso de analgésico Uso de opióides  e 
narcóticos 

Maior no grupo com 
quedas do que nos 

idosos com dor torácica 
<0,002 

Bishop83 
(2007) EUA JRRD* Longitudinal 95 

(NI) 
 

60-95 

Média de intensidade  da 
dor entre 5 e 10 na última 

semana. 

1- Melhora da escala 
de equilíbrio. 

2- Melhora na dinâmica 
da caminhada. 

-0,216� 
 

- 0,211� 
 

0,05 
 

0,049 

Leveille84 
(2009) EUA JAMA Longitudinal 749 

(63%) > 70 Dor articular por 3 meses 
no último ano 

1- Poliartralgia. 
 

2- Dor intensa. 
 

3-Dor incapacitante. 

OR 1,53 
(IC1,17 – 1,99) 

OR 1,53 
(IC 1,12 -2,08) 

OR 1,53 
(IC1,15- 2,05) 

- 
- 
- 

Divani88 
(2009) EUA Stroke Longitudinal 1174 

( 53%) > 65 Dor Presença da dor OR 1,4 
(IC 1,0 – 1,8) 0,02 

Stel86    

(2003) Holanda JAGS Longitudinal 1365 
(51%) > 65 Dores nas últimas 4 

semanas. Presença da dor Mais freqüente em 
idosos caidores <0,001 

Chaiwanich-
siri85 (2009) 

Tailândia 
 Gerontology Transversal 213 

(49%) 60-80 Dor no pé Dor no pé OR 2,5 
(IC 1,03 – 6,12) 0,043 
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Muitas pesquisas procuram esclarecer como a dor interfere na 

qualidade de vida e na capacidade funcional dos idosos. No Brasil, poucos estudos 

epidemiológicos sobre dor crônica com idosos comunitários foram 

realizados19,31,34,57. Os resultados alertam para a magnitude do problema, porém 

pouco se sabe sobre o ônus social e financeiro desta comorbidade na sociedade 

brasileira. 

Imagina-se, ainda, que a etiologia e a fisiopatologia da dor sejam os 

únicos aspectos que definem suas consequências e seu impacto.  No entanto, dores 

crônicas semelhantes podem manifestar-se de formas diversas, pois elas têm 

elementos físicos, emocionais, culturais e diversas características álgicas que 

influem na sua manifestação. Analisar o impacto da dor, considerando apenas o 

conceito temporal de dor crônica (dor maior que três meses, para fins clínicos, ou 

seis meses, para fins de pesquisa), não tem sido suficiente para demonstrar suas 

consequências e nem para direcionar o planejamento das ações em serviços de 

saúde. Nem toda dor crônica é incapacitante. Traçar o perfil de risco à 

funcionalidade, avaliar o uso dos serviços de saúde e a ocorrência de quedas 

exigem análise mais ampla das características álgicas e de outros fatores que 

possam estar associados. 
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1. Identificar a prevalência e as características da dor crônica em 

idosos da comunidade. 

2. Avaliar a associação da utilização de serviço de saúde por 

idosos com dor crônica com as características da dor, as 

variáveis sociodemográficas, as  morbidades auto referidas e a 

funcionalidade  

3. Avaliar a associação do relato de queda em idosos com dor 

crônica com as características da dor, as variáveis 

sociodemográficas, as morbidades auto referidas e a 

funcionalidade 
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3.1  DELINEAMENTO  DO  ESTUDO 
 

Estudo epidemiológico, com amostra de base populacional e corte 

transversal. 

  

 
3. 2  FONTE  DE  DADOS 

 
Os  dados  foram  provenientes  do  banco  de  dados  do  projeto 

SABE – Saúde, Bem-estar e Envelhecimento. O projeto SABE é um estudo 

multicêntrico, coordenado pela Organização Pan-Americana de Saúde. É levado a 

efeito em sete países da América Latina e Caribe. As fontes de financiamento foram 

a Organização Pan-Americana de Saúde, a Fundação de Amparo à Pesquisa do 

Estado de São Paulo (FAPESP) e o Ministério da Saúde89 . 

O estudo SABE foi planejado para identificar as condições de vida e 

de saúde das populações de idosos residentes em sete centros urbanos da América 

Latina e Caribe e para avaliar as demandas de saúde de população em rápido 

envelhecimento. Visa fornecer dados que permitam o planejamento de ações que 

minimizem os efeitos desse processo. É um estudo longitudinal, com três coletas, 

realizadas em 2000, 2006 e 2010. O primeiro questionário de 2000 continha 

somente questões sobre dor articular. Visando à realização de estudos sobre dor, 

em 2006, foram incluídas questões sobre dor crônica. Na presente pesquisa, serão 

analisados somente os dados coletados em 2006. 

 

 
3.3  POPULAÇÃO  E  AMOSTRA  
 

A amostra de 2006 foi constituída pelos indivíduos da amostra de 

2000 que sobreviveram e foram reentrevistados (n=1115). A estes se acrescentou 

uma nova coorte de 60 a 64 anos, representativa da população do município nesse 

ano. Os pesos amostrais aplicados em 2000 foram recalculados, de forma a garantir 

a representatividade da amostra de 2006, relativamente à população de 60 anos ou 

mais do município. 
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Em São Paulo, o censo realizado pela fundação IBGE em 1996, 

identificou 836.223 idosos, correspondendo a 8,1% da população89. Em 2000, o 

número de idosos foi de 972.199, ou seja, 9,3%; e, em 2010, foi de 1.339.138, 

correspondendo a 11,9% da população11. 

A técnica de amostragem dividiu-se no cálculo de dois segmentos. O 

primeiro definiu um  “n” de 1500 idosos estratificados por sexo e idade, proporcional 

aos valores observados no censo de 199690.  O segundo segmento incluiu 575 

idosos maiores de 75 anos, visando compensar a densidade desta faixa etária na 

população. Ainda, para compensar a maior mortalidade dos homens ajustou-se a 

amostra masculina para número igual à feminina nessa faixa de idade. A técnica de 

cálculo é detalhada por Silva e colaboradores90. 

Na coleta de 2000, os idosos foram localizados através do sorteio de 

domicílios, distribuídos em 72 setores censitários disponíveis no cadastro do  

Departamento de Epidemiologia da Faculdade de Saúde Pública, que se baseava 

em dados do censo de 1996. Assim, para a coleta 2000, o número total de idosos 

entrevistados chegou a 214390. 

Em 2006, os 2143 idosos foram revisitados, tendo sido possível 

reentrevistar 1115 idosos (coorte A06). As perdas ocorreram devido a 649 óbitos, 

178 recusas, 139 idosos não localizados, 51 mudanças para outros municípios e 11 

institucionalizações. Para manter a mesma amplitude etária de 60 anos e mais, 

optou-se por realizar a inclusão de uma nova coorte de idosos entre 60 e 64 anos, 

com um número de 400 indivíduos. Ao final das buscas foram identificadas 376 

pessoas e realizadas 298 entrevistas (coorte B06), devido a 72 recusas, 1 óbito e 5 

mudanças de moradia. Assim, na coorte de 2006, 1413 idosos foram 

entrevistados91. 

O diagrama abaixo resume a composição da amostra de idosos que 

foram entrevistados em 2006.   
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FIGURA 1 �  Diagrama da amostra e perdas do Estudo SABE – 2000/2006. 

ANO 
2000 

ENTREVISTAS 
2143  IDOSOS 

PERDAS 

  649 óbitos 
  178 recusas 
  139 idosos não localizados 
   51 mudanças município 
    11   institucionalização 

1028   Total de perdas 
 

ANO 
2006 

1115  IDOSOS 
LOCALIZADOS E 

REENTREVISTADOS 

PROPOSTA DE 
INCLUSÃO 

400 IDOSOS 

PERDAS 

72 recusas 
   1 óbito 
   5 mudança  
      município 
 24  não  
       localizados 

102     Total 
 

1115  IDOSOS 298  IDOSOS 

ANO 
2006 

1413  IDOSOS 

142 ENTREVISTAS 
RESPONDIDAS POR 

INFORMANTE 
SUBSTITUÍDO 

1271 IDOSOS INCLUÍDOS NAS ANÁLISES DE 
NOSSO ESTUDO 
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Dentre os 1413 idosos entrevistados pelo projeto SABE em 2006, só 

foram incluídos no presente estudo os idosos que responderam o questionário 

sozinho (n=1199) ou com respondente auxiliar (n=72), o que levou à exclusão de 

142 idosos que tiveram um respondente substituto. Tal decisão deveu-se ao fato que 

o melhor informante para a dor é quem a sente. Assim, “n” amostral de análise para 

este estudo foi de 1271 idosos, que representam 969.560 idosos residentes na área 

urbana da cidade de São Paulo. 

A dor crônica considerada foi aquela com duração igual ou superior 

a seis meses. Idosos com dor crônica foram aqueles que referiram dor com duração 

igual ou superior a seis meses. 

 
 

3.4 VARIÁVEIS  DE  ESTUDO  
 

3.4.1 VARIÁVEIS  DEPENDENTES 
 

As variáveis dependentes analisadas neste estudo foram a 

ocorrência de dor crônica, o uso do serviço de saúde e a ocorrência de quedas 

(Tabela 1).  

� Para o desfecho da ocorrência de dor crônica utilizou-se o 

critério: dor crônica é aquela que persiste há, pelo menos, seis 

meses, de modo contínuo ou intermitente 

� A utilização de serviços de saúde foi mensurada pela existência 

de, pelo menos, uma internação de no mínimo um dia nos 

últimos 12 meses e pela busca de mais que quatro atendimentos 

nos últimos 12 meses. 

  
As questões utilizadas para essa investigação foram: “durante os 

últimos 12 meses, quantas vezes diferentes esteve internado, pelo menos, por uma 

noite?” E a questão incluída no projeto SABE/2006 é: “nos últimos 12 meses o Sr 

procurou outro atendimento de saúde de qualquer tipo? (excluindo esta internação)”.   
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Para a questão referente a outro atendimento de saúde diferente de 

internação, compreendeu-se que estão incluídos atendimentos ambulatoriais e 

consultas em atenção primária. Visto à alta prevalência de doenças como 

hipertensão e diabetes entre idosos e que, para estas patologias, os programas de 

atendimento preconizam de três a quatro consultas ano, optou-se por definir como 

ponto de corte para a análise de busca de serviço de saúde, potencialmente 

relacionado à dor, mais do que quatro consultas ano92-95. 

� O relato de quedas foi avaliado pela existência de queda no 

último ano por meio da pergunta: “Teve alguma queda nos 

últimos 12 meses?” Os idosos que responderam “sim” a esta 

questão foram considerados casos de relato de quedas. 

 

Para as análises referentes aos desfechos de uso de serviços de 

saúde e queda em idosos com dor crônica, foram utilizados somente os idosos com 

queixa de dor com duração maior que 12 meses, pois as questões referentes à 

ocorrência de queda e à utilização dos serviços indagam sobre episódios ocorridos 

nos últimos 12 meses. Caso fossem aceitos idosos com queixa de dor há seis 

meses, haveria o risco do relato de queda ou uso de serviço de saúde  ter ocorrido 

anteriormente à queixa de dor. 
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TABELA  1 � Variáveis Dependentes. 
 

DESFECHO 
QUESTÃO 

QUESTIONÁRIO SABE 
2006 

CATEGORIAS DE ANÁLISE 

Ocorrência 
de dor 
crônica 

Dor crônica Há quanto tempo dura    
esta dor? 

Sim – se referiu dor com 
duração igual ou maior que 
6 meses 

Não –  se referiu dor com 
duração menor que 6 meses 

Atendimento de 
saúde diferente de 

internação 

“Nos últimos 12 meses 
procurou outro atendimento 
de saúde de qualquer tipo 
diferente de internação.” Utilização de 

serviços de 
saúde 

Internação por, pelo 
menos, uma noite 

“Durante os últimos 12 
meses, quantas vezes 

diferentes esteve internado, 
pelo menos, por uma noite?”  

Sim – se referiu mais de 
quatro atendimento e/ou 
uma internação no último 
ano 

 

Não – se referiu até quatro 
atendimento ou nenhuma 
internação no último ano 

Relato de 
Quedas 

Relato de queda 
nos últimos 12 

meses 

“Teve alguma queda nos 
últimos 12 meses?” 

Sim – relato de queda  
Não e não sabe – sem relato 
de queda  

 

 
3.4.2  VARIÁVEIS  INDEPENDENTES 
 

����  CARACTERÍSTICAS  SOCIODEMOGRÁFICAS:   

� SEXO: masculino e feminino 

� IDADE: de 60 a 64 anos, de 65 a 74 anos e igual, ou acima de 75 
anos.  

� TRABALHO ATUAL: sim e não 

� SITUAÇÃO DE MORADIA: se vive sozinho: sim ou não 

� RENDA FAMILIAR MENSAL: calculada sobre o salário mínimo de 
R$350,00 (14,89 dólares no valor de 2,35 reais/dólar, em 2006) 
correspondente ao salário mínimo de 2006. Categorizada em: menos 
de um salário, de 1 até 2 salários, 3 ou mais salários mínimos  
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Fazendo-se um paralelo da renda familiar mensal com as 

classificações de classes sociais preconizadas em 2006 pela Associação Brasileira 

de Empresas de Pesquisa (ABEP), a categorização proposta teria a seguinte 

correspondência: menos de um salário corresponde à classe E; de 1 a 2 salários, 

classes sociais D e C2; e 3 ou mais salários, incluem-se as classes sociais C1, B e 

A96. Comparando com critérios de classificação vigentes no ano de 2011, a 

correspondência não se alteraria97,98. 

Estas variáveis foram utilizadas para a análise descritiva das 

características de nossa população e para a comparação entre os idosos com e sem 

dores crônicas. 

 

����  OCORRÊNCIA  DE  DOR  E  DE  DOR  CRÔNICA 

A existência de dor foi avaliada a partir das perguntas:  

� “O senhor tem alguma dor?”   

� “Há quanto tempo dura essa dor?” A partir desta questão, foi possível 
analisar a ocorrência de dor crônica, ou seja, a que ocorre há mais 
de seis meses.   

A partir deste ponto da entrevista, o idoso era orientado a identificar 

a dor que mais o incomodava e a responder as questões subseqüentes, pensando 

nessa dor. 

 

����  CARACTERÍSTICAS  DA  DOR  CRÔNICA  QUE  MAIS  INCOMODA  
      (Tabela 2):  

� Localização, Duração, Intensidade e Frequência  
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TABELA  2  � Variáveis Independentes – características da dor crônica. 
 

VARIÁVEIS 
INDEPENDENTES 

QUESTÃO                      
FORMULÁRIO   2006 CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Local                     
da dor 

Qual é o local da dor que mais 
o(a) incomoda? Assinale o 
mais importante (apenas o 

local)  

1. Membros inferiores (MMII) 
2. Região lombar  
3. Outras regiões 

Duração              
da dor 

Há quanto tempo dura essa 
dor ou a dor que mais o (a) 

incomoda?  

1. 6 meses e menos de 1 ano 
2. 1 a 2 anos 
3. Mais de 2 anos 

Intensidade        
da dor 

Essa dor (a que mais o(a) 
incomoda) é? 

1. Fraca / Média / Moderada  
2. Forte / Intensa/ Muito forte / 

Muito intensa  

Frequência         
da dor 

Essa dor a que mais o(a) 
incomoda) dói ( em média)? 

1. Quase todos os dias. 
2. Uma ou duas vezes por 

semana. 
3. Uma vez a cada 15 dias, 
4. Uma vez por mês 

 

 

����  A OCORRÊNCIA  DE  DEPRESSÃO 

 
A partir do escore da escala de Depressão Geriátrica (GDS) de 

quinze itens, foi avaliada a existência de depressão. As categorias podem ser:  �5: 

sem depressão: 6 a 10: depressão leve e ≥11: depressão severa (BRASIL99, p. 148, 

Anexo D). 

Para as análises deste estudo, os idosos foram reclassificados em 

duas categorias: 

� Sem sintomas depressivos para os idosos com escore � 5 

� Com sintomas depressivos para os idosos com escores ≥ 6 
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����  AUTORRELATO  DE  MORBIDADE  

 
Os idosos participantes responderam: “Alguma vez um médico ou 

enfermeiro disse que o Sr. tem... ?” para as patologias: hipertensão, diabetes, 

doenças pulmonares obstrutivas crônicas, problemas cardíacos, acidente vascular 

cerebral, artrose ou artrite ou reumatismo, osteoporose, incontinência urinária, 

incontinência intestinal, problema psiquiátrico (menos depressão) e catarata. Os 

idosos que responderam sim foram considerados portadores destas patologias. 

 

 
����  CAPACIDADE  FUNCIONAL 

 
Capacidade Funcional é definida como o conjunto de competências 

comportamentais relacionadas ao manejo da vida diária100. Assim entendemos que 

capacidade funcional inclui a capacidade de realização de atividades básicas e 

instrumentais de vida diária. As análises do estudo SABE incluíram a avaliação das 

seguintes atividades: 

 
1. Dependência para Atividades Básicas de Vida Diária. As 

atividades de vida diária avaliadas foram: atravessar um quarto 

da casa, vestir-se, tomar banho, fazer higiene pessoal - lavar as 

mãos e o rosto, pentear-se, barbear-se, comer sozinho, deitar-se 

e levantar da cama e cadeiras e usar o vaso sanitário. 

2. Dependência para Atividades Instrumentais de Vida Diária – 

Escala de Lawton. As atividades instrumentais da vida diária 

foram avaliadas pelas ações: preparar uma refeição quente, 

cuidar de seu dinheiro, utilizar transporte, fazer compras, 

telefonar, fazer tarefas domésticas leves e mais pesadas e tomar 

remédios. 

  
Para cada atividade, foi questionado ao idoso se ele tinha dificuldade 

para fazer a atividade, e as alternativas foram: sim, não, não consegue, não costuma 

fazer.  
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A partir dessas respostas, os indivíduos foram classificados em: 

� Indivíduo independente: os idosos que responderam não ou não 
costuma fazer todas as atividades avaliadas. 

� Indivíduo dependente: os idosos que responderam sim ou não 
consegue para, no mínimo, uma atividade avaliada. 

 

 
����  AVALIAÇÃO  DE  MOBILIDADE 

 
A mobilidade foi avaliada por meio do autorrelato de dificuldade na 

realização das atividades como: caminhar uma rua (uma quadra); ficar sentado(a) 

durante duas horas; levantar-se de uma cadeira, depois de ficar sentado(a) durante 

longo período; subir um andar pelas escadas sem descansar; curvar-se, ajoelhar-se 

ou agachar-se; puxar ou empurrar grandes objetos, como uma poltrona e  levantar 

ou carregar pesos maiores que cinco kilogramas, como uma sacola pesada  de 

compras.  

Para cada uma dessas ações, o idoso foi questionado se tinha 

alguma dificuldade.  As categorias utilizadas foram: 

Mobilidade alterada:  

� SIM: se o idoso relatou dificuldade em uma das atividades, 

respondendo “sim” ou “não pode fazer”. 

� NÃO: se o idoso não referiu dificuldade respondendo; “não” ou “pode 

mas não faz”. 

 
 

����  INTERFERÊNCIA  DA  DOR  FOI  AVALIADA  A  PARTIR  DA  ESCALA  
      SF 12 DE QUALIDADE DE VIDA  

 

Foi avaliada por meio da questão: “Durante as últimas quatro 

semanas (último mês), quanto a presença de dor interferiu com o seu trabalho 

normal?” (incluindo o trabalho fora e dentro de casa). 
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As categorias de análise foram:  

� de maneira alguma; 

� um pouco/ moderadamente e 

� bastante/ extremamente. 

 

 
3.5 ASPECTOS  ÉTICOS 
 

O projeto SABE recebeu a aprovação do Comitê de Ética em 

Pesquisa  da  Escola  de  Saúde Pública da Universidade  de  São  Paulo,  conforme 

of. COEP/83/06 (Anexo 1), estando assegurado o cumprimento das normas da 

resolução 196/96. Foi obtida a autorização para o desenvolvimento deste estudo 

(Anexo  2) junto aos coordenadores do projeto SABE. 

 

 
3.6  ANÁLISE  ESTATÍSTICA   
 

Os dados foram inseridos e analisados no banco de dados do 

programa estatístico STATA 11.0 (StataCorp LP, College Station, Texas, USA). 

Inicialmente foi realizada a análise descritiva das variáveis 

sociodemográficas, das características e do impacto da dor crônica que mais 

incomodava os idosos. Os resultados foram apresentados em tabelas de frequências 

e, no que tange às variáveis quantitativas, foram feitas estimativas das medidas de 

tendência central e de dispersão.  

Calcularam-se as prevalências de dor crônica, dor crônica com 

duração há pelo menos um ano, de quedas e da utilização de serviços de saúde, 

todas com intervalos de 95% de confiança. 
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3.6.1  ANÁLISE  UNIVARIADA 
 

Para analisar a relação entre as variáveis desfecho (ocorrência de 

queda e utilização de serviços de saúde) e as possíveis variáveis independentes, foi 

utilizado o teste de associação de RaoScott101,102,que considera o desenho amostral. 

As variáveis que apresentaram valor de p inferior a 0,25 foram incluídas na análise 

múltipla. Nesta fase, compararam-se as razões de prevalência obtidas pela 

regressão de Cox. 

 

 
3.6.2  ANÁLISE  MÚLTIPLA  
  

Para a análise múltipla, as razões de prevalência foram obtidas pela 

regressão múltipla de Cox (com variância robusta). Esta opção foi baseada no fato 

de que o modelo de regressão de Cox é uma alternativa para realizar estimativas 

das Razões de Prevalências ajustadas para as variáveis de confusão, estratégia 

usada em estudos longitudinais.  Para sua utilização em estudos transversais, é 

necessário atribuir um valor unitário, por exemplo, um ao tempo de seguimento dos 

participantes. Para obtenção da estimativa por ponto de razão de prevalência para 

evitar a super estimação do Intervalo de Confiança que pode ocorrer quando se usa 

a regressão de Cox, utiliza-se, então, a variância robusta103,104. Para cada desfecho, 

o processo de modelagem foi iniciado com a variável que apresentou o menor valor 

de p pelo teste Rao Scott; e, em seguida, foram acrescentadas as demais, com valor 

de p inferior a 0,25 (método forward stepwise), com estimação robusta. As variáveis 

que apresentaram valor de p<0,05 na análise múltipla ficaram no modelo final. 

Finalmente, foram estimadas as Razões de Prevalência para cada uma das 

variáveis do modelo final, com seus respectivos intervalos de confiança (IC95%). 
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3.7  FINANCIAMENTO  

 
O Estudo Sabe obteve apoio financeiro da Fundação de Amparo à 

Pesquisa do Estado de São Paulo para a fase de coleta 2006. 

Recursos complementares foram obtidos junto ao CNPq (Edital 

MCT/CNPq 14/2008 – Universal, por meio do Projeto Dor crônica e incapacidade, 

número 470856/2008-4). 
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No ano de 2006, 1413 idosos com 60 anos ou mais responderam ao 

Estudo SABE. Os que responderam sozinhos (n=1199) ou com ajuda de auxiliar 

(n=72) somaram 1271 idosos, cumprindo o critério de inclusão deste estudo. 

Conforme o desenho amostral, os 1271 idosos incluídos correspondem a 969.560 

idosos residentes na cidade de São Paulo, ou seja, 99,7% da população de idosos 

em 2000, e 72,4% da população de 1.339.138 idosos do último censo de 20104.  

Os resultados estão apresentados na seguinte ordem:  

 
1. Características sociodemográficas dos idosos incluídos no 

estudo; 

2. Caracterização da dor crônica que mais incomoda os idosos e 

sua associação com: características sociodemográficas, 

morbidades, capacidade funcional e mobilidade;  

3. Análise da associação da dor crônica com a utilização dos 

serviços de saúde; 

4. Análise da associação da dor crônica com o autorrelato de 

queda. 

 

 
4.1 CARACTERÍSTICAS  SOCIODEMOGRÁFICAS  DOS  IDOSOS 
 

Na Tabela 3, são apresentadas as características sociodemográficas 

dos idosos da amostra. Os idosos tinham as seguintes características: média de 

69,5 anos (EP=0,6), maioria do sexo feminino (59,6%), não trabalhavam (68,3%), 

tinham de um a quatro anos de escolaridade (59,4%) e não viviam sozinhos (86,6%). 

A renda familiar mensal predominante foi entre um e três salários mínimos (42,8%) 

(Tabela 3). 
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TABELA  3 � Distribuição de idosos segundo características sociodemográficas – São 
Paulo (2006). 

 

VARIÁVEIS             % 

FAIXA ETÁRIA (anos)  

60 a 64 29,7 
65 a 74 48,4 
� 75 21,9 
Média (EP) 69,5 (0,6) 

SEXO  
 

Feminino 59,6 
Masculino 40,4 

TRABALHA  
 

Não  68,3 
Sim 31,7 

ESCOLARIDADE (anos)  
 

0 15,2 
1 a 4  59,4 
5 a 8  12,0 
> 8  13,4 
Média (EP) 4,3 (0,2) 

VIVE SOZINHO  
 

Não  86,6 
Sim 13,4 

RENDA FAMILIAR MENSAL (SM)  
 

� 1 25,0 
Mais que 1 e menos que 3 42,8 
� 3  32,2 

����(SM) Salário Mínimo: R$350,00 - valor de referência no ano de 2006,  que corresponde  
      a 14,89 dólares, valor do dólar em janeiro de 2006 – R$2,35. 
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4.2  CARACTERIZAÇÃO  DA  DOR  CRÔNICA QUE  MAIS  INCOMODA  
        OS IDOSOS  E  SEU  IMPACTO  EM  ATIVIDADES  DO  DIA  A  DIA,  
        NA  CAPACIDADE  FUNCIONAL  E  MOBILIDADE 
 

Dentre os idosos entrevistados, 29,7% [IC95%: 25,4–33,9] sentiam 

dor há seis meses ou mais, representando 287.329 idosos. 

A seguir, estão apresentados os dados sobre as características da 

dor crônica e o impacto em atividades do dia a dia, tais como: andar, sono, apetite e 

outras. 
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TABELA  4  �  Características da dor crônica que mais incomoda os idosos – São 
Paulo (2006). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICAS  DA DOR QUE MAIS INCOMODA % 

TEMPO DE DOR   
  6 meses a 11 meses   9,2 
  1 a 2 anos 13,4 
  Mais de dois anos 77,4 

LOCAL DE DOR  

  Região lombar (abaixo da cintura) 25,4  

  Membros inferiores (MMII) 21,9 

  Membros superiores (MMSS) 13,0 

  Região dorsal (acima da cintura) 10,7 

  Região cefálica 10,5 

  Região abdominal 6,4 

  Região cervical  5,5 

  Região torácica 2,7 

  Região pélvica 2,4 

  Região perineal e genital 1,5 

INTENSIDADE  
 

  Fraca   8,2 

  Média / moderada 45,8 

  Forte / intensa 27,5 

  Muito forte / muito intensa 18,5 

FREQUÊNCIA DOS EPISÓDIOS  
 

  Quase todos os dias 49,6 

  Uma ou duas vezes por semana 22,7 

  Uma vez a cada 15 dias 10,5 

  Uma vez por mês 15,7 

  NS  1,5 
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Para a maioria, a dor que mais incomodava persistia há mais de dois 

anos (77,4%) e variava, em intensidade, de média à intensa (73,3%); 18,5% 

referiram dores muito intensas. Além disso, quase metade (49,6%) sentia dores 

praticamente todos os dias. Os locais da dor que mais incomodava, foram região 

lombar (25,4 %) e MMII (21,9%).  

 
TABELA 5 – Distribuição das atividades afetadas pela dor crônica que mais 

incomodava os idosos - São Paulo (2006). 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

                               
�Cuidar de si mesmo inclui tomar banho, vestir-se, alimentar-se e ir ao banheiro 

 

Os idosos poderiam relatar até três opções de atividades afetadas 

pela dor que mais os incomodava; por isso o total ultrapassou 100%.  

Quanto ao número de atividades que a dor interferia, 5,7% dos 

idosos referiram a uma atividade; 13,4% a  duas, e 13,8% relataram três. 

A magnitude da interferência da dor que mais incomodava sobre as 

atividades foi avaliada em uma escala de 0 a 10. O zero representava nenhum 

prejuízo e dez, prejuízo total, como pode ser observado na Tabela 6. 

 

ATIVIDADES AFETADAS PELA DOR    %  

  Andar 32,7 

  Sono 27,0 

  Trabalho 26,6 

  Humor 18,3 

  Cuidar se si mesmo� 6,1 

  Fazer compras e ir ao banco 5,9 

  Apetite 5,4 

  Lazer 2,5 

  Relacionamento com as pessoas 2,2 

  Atividade sexual 0,5 

  Não interfere em nada      14,8 
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TABELA 6 –  Distribuição do escore do impacto da dor crônica sobre as atividades  
referidas  pelos idosos- São Paulo (2006). 

 

ESCORE DO IMPACTO DA DOR % 

Zero 4,2 

Um 1,6 

Dois 3,8 

Três 5,8 

Quatro 6,0 

Cinco 16,1 

Seis 6,2 

Sete 7,3 

Oito 9,7 

Nove 3,7 

Dez 34,0 

Não sabia ou não responderam 1,2 

TOTAL  100,0 

 

 
A presença da dor crônica mostrou-se associada a menor 

capacidade funcional mensurada pelo maior grau de dependência (Tabela 7). Em 

relação às atividades básicas da vida diária, 33,7% dos idosos com dor crônica 

apresentaram algum tipo de dependência, enquanto o mesmo só foi observado em 

11% daqueles sem dor crônica (p<0,001). No que diz respeito às atividades 

instrumentais, a maioria dos idosos com dor (62,4%) apresentou dependência, e a 

maioria dos idosos sem dor (57,4%) era independente (p<0,001). Quanto à 

mobilidade, a porcentagem de idosos com dor e alteração (72,8%) é 

significativamente maior que a frequência de idosos sem dor e com alteração de 

mobilidade (56,5%) (p<0,001). 
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TABELA 7 � Distribuição do grau de dependência e alteração da mobilidade dos 
idosos, segundo ocorrência da dor crônica – São Paulo (2006). 

 

DOR HÁ 6 MESES OU MAIS 
VARIÁVEIS 

NÃO (%) SIM (%) 
 p 

DEPENDÊNCIA ÀS ABVD    

Idosos independentes 89,0 66,3 

Idosos dependentes 11,0 33,7 

<0,001 

DEPENDÊNCIA ÀS AIVDS    

Idosos independentes 57,4 37,6 

Idosos dependentes 42,6 62,4 

<0,001 

Mobilidade alterada   

Não 43,5 27,2 

Sim 56,5 72,8 

<0,001 

    ABVD: atividades básicas da vida diária; AIVDS: atividades instrumentais da vida diária 
 
 

 

4.3  COMPARAÇÃO  DOS  IDOSOS  COM  E  SEM  DOR  CRÔNICA,  
        CONFORME  CARACTERÍSTICAS  SOCIODEMOGRÁFICAS 
 

Nas Tabelas 8 e 9, observam-se comparações entre idosos com dor 

crônica e os demais quanto às variáveis sociodemográficas. 
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TABELA 8 � Comparação dos Idosos com e sem dor crônica conforme características 
sociodemográficas – São Paulo (2006). 

 

DOR HÁ 6 MESES OU MAIS 
VARIÁVEIS 

NÃO (%) SIM (%) 
 p 

FAIXA ETÁRIA (ANOS)    

60 a 64 29,0 31,2 

65 a 74 48,8 47,7 

� 75 22,2 21,1 

0,734 

SEXO   

feminino 56,8 66,5 

masculino 43,2 33,5 

0,007 

TRABALHA    

não  67,6 70,1 

sim 32,4 29,9 

0,447 

ESCOLARIDADE (ANOS)    

0 14,1 17,9 

1 a 4  59,1 60,4 

5 a 8  12,7 10,2 

> 8 14,1 11,6 

0,268 

VIVE  SOZINHO    

não  86,7 86,4 

sim 13,3 13,7 

0,866 

RENDA FAMILIAR MENSAL (SM)    

� 1 23,4 28,7 

mais que 1 e menos que 3 42,2 44,0 

� 3  34,4 27,3 

0,088  

       (SM) Salário Mínimo: R$350,00 - valor de referência no ano de 2006,  que corresponde  
        a 14,89 dólares, valor do dólar em janeiro de 2006 – R$2,35.  
�
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Entre as variáveis analisadas, somente o sexo feminino esteve 

associado ao maior relato de dor (p=0,007) (Tabela 8). 

No entanto, vale à pena salientar que houve associação com 

significância estatística entre intensidade da dor e renda familiar. Entre os idosos 

que viviam com uma renda familiar igual ou superior a 3 salários mínimos, 37% 

relataram dor fraca/média/moderada, e 17% referiram dor forte/intensa. Entre os 

idosos com renda até um salário mínimo, a dor intensa ocorreu em 42,7%; e a dor 

fraca/ média /moderada, em 20,95% (p=0,0049) (Tabela 9). 

 

TABELA 9  – Associação entre intensidade da dor crônica que mais incomoda e a 
renda familiar mensal em salário mínimo. São Paulo (2006). 

 

INTENSIDADE 
RENDA FAMILIAR 

MENSAL FRACA /MÉDIA/ 
MODERADA 

INTENSA/ MUITO 
INTENSA 

TOTAL p 

≤≤≤≤ 1 SM 20,9 42,7 32,0 

> 1 a < 3 SM 42,1 40,1 41,1 

≥≥≥≥ 3 SM 37,0 17,2 26,9 

0,0049 

TOTAL 100,0 100,0 100,0  

    (SM) Salário Mínimo: R$350,00 - valor de referência no ano de 2006,  que corresponde a  
    14,89 dólares, valor do dólar em janeiro de 2006 – R$2,35.  

 

 

4.4  COMPARAÇÃO  DOS  IDOSOS  COM  E  SEM  DOR  CRÔNICA,  
        CONFORME MORBIDADES 
 

Na Tabela 10, observam-se comparações entre idosos com e sem 

dor crônica (dor há 6 meses ou mais) relativas às morbidades autorreferidas. 

Observou-se a associação da dor crônica com diversas patologias, como: sintomas 

depressivos, doenças respiratórias, problemas cardíacos, artrite/reumatismo/ 

artrose, osteoporose, incontinência urinária e fecal, e, problemas psiquiátricos. 
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TABELA 10 � Distribuição das morbidades autorreferidas pelos idosos, conforme  
ocorrência da dor crônica – São Paulo (2006). 

 

DOR HÁ 6 MESES OU MAIS VARIÁVEIS 
NÃO (%) SIM (%) 

p 

SINTOMAS DEPRESSIVOS    
  Não 35,9 26,0 
  Sim 64,1 74,0 

0,009 

HIPERTENSÃO    
  Não 38,9 33,5 
  Sim 61,1 66,5 

0,071 

DIABETES    
  Não 80,3 77,0 
  Sim 19,7 23,0 

0,212 

ASMA/BRONQUITE/ENFISEMA    
  Não 90,1 83,7 
  Sim 9,9 16,3 

0,004 

PROBLEMAS CARDÍACOS    
  Não 80,1 74,0 
  Sim 19,9 26,0 

0,040 

EMBOLIA/DERRAME/ATAQUE/ISQUEMIA/ 
TROMBOSE CEREBRAL  

  

  Não 93,1 92,1 
  Sim 6,9 7,9 

0,604 

ARTRITE/REUMATISMO/ARTROSE   
  Não 71,1 56,9 
  Sim 28,9 43,1 

<0,001 

OSTEOPOROSE    
  Não 82,1 67,9 
  Sim 17,9 32,1 

<0,001 

INCONTINÊNCIA URINÁRIA    
  Não 84,6 65,9 
  Sim 15,4 34,1 

<0,001 

INCONTINÊNCIA FECAL   
  Não 96,5 90,5 
  Sim 3,5 9,5 

<0,001 

PROBLEMA NERVOSO OU PSIQUIÁTRICO    
  Não 90,0 80,5 
  Sim 10,0 19,5 

<0,001 

CATARATA   
  Não 26,4 27,1 
  Sim 73,5 72,9 

0,833 
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4.5  ANÁLISE  DA  ASSOCIAÇÃO  DA  DOR  CRÔNICA  COM  A  
        UTILIZAÇÃO  DOS  SERVIÇOS  DE  SAÚDE 
 

Está apresentada, a seguir, a avaliação da utilização de serviços de 

saúde - número de consultas realizadas ou de ocorrências de internação nos últimos 

12 meses - por parte dos idosos com dores crônicas.  Foram compostos dois 

subgrupos: indivíduos com até quatro consultas/ano e sem internação no período, e, 

aqueles com mais de quatro consultas/ano ou com, pelo menos, uma internação no 

período. 

Visto que o desfecho da utilização de serviços de saúde foi 

averiguado no último ano que antecedeu à entrevista, decidiu-se considerar, dentre 

aqueles com dor, apenas os que apresentavam dor há um ano ou mais. Assim, para 

esta análise, excluíram-se os 100 indivíduos com dor há mais de seis meses, mas 

com menos de um ano. Além disso, para três dos 829 idosos sem dor no período do 

estudo, não foi possível obter informações sobre a ocorrência de utilização de 

serviços de saúde. Dessa forma, têm-se 340 idosos com dor há, pelo menos, um 

ano e 826 sem dor . 

O número populacional de idosos representados pelos 340 que 

referiram a dor há pelo menos, um ano é 260.784 

A prevalência de idosos com dor de duração há mais de um ano foi 

de 26,9% [IC95% 22,8 – 31,1].  A prevalência entre todos os idosos da utilização de 

serviços de saúde, ou seja, idosos com mais de quatro consultas no último ano e/ou, 

ao menos, uma internação foi de 48,6% [IC95% 43,8 – 53,4].   

A prevalência da utilização de serviços de saúde nos idosos com dor 

há, pelo menos, um ano foi de 44% [IC95% 35,1 – 52,8]) não apresentando 

diferença quando comparada com a utilização de serviços de saúde dos idosos sem 

dor (Prevalência: 50,5% [IC95% 45,1 – 55,9]) (p=0,190). 
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4.5.1  UTILIZAÇÃO  DOS  SERVIÇOS  POR  IDOSOS  COM  DOR  HÁ  
            UM  ANO  OU  MAIS  —   ANÁLISE  UNIVARIADA 
 

Em seguida, procurou-se identificar os fatores associados à 

utilização de serviços de saúde por idosos com dor há um ano ou mais. Nessa 

análise, avaliou-se a relação entre a ocorrência de mais de quatro consultas e/ou a 

internação no último ano e as demais variáveis do estudo. Para isso, confrontaram-

se as razões de prevalência obtidas pela regressão de Cox. 

Optou-se por excluir a variável escolaridade das análises 

subsequentes, pois, ao verificar-se o cruzamento entre as categorias de 

escolaridade e renda familiar, percebeu-se uma incongruência: 51,4% dos idosos 

com escolaridade entre um e quatro anos possuíam renda maior que três salários 

mínimos, e  idosos com mais do que nove anos de escolaridade (21,6%) ganhavam 

menos que um salário. Estes achados podem ser explicados, pois foi medida a 

renda total da residência, ou seja, em algumas situações, a escolaridade do idoso 

não interfere diretamente no padrão social vivenciado no momento da coleta. Além 

disso, ao testarmos os modelos de análise multivariada, a escolaridade não interferiu 

nos achados referentes ao desfecho da utilização dos serviços. Para o desfecho da 

queda, a multivariada não conseguiu coerência, visto que tantos idosos com baixa  

como os com  elevada escolaridade apresentaram maior risco de quedas.  

As Tabelas 11, 12, 13 e 14 apresentam a razão da prevalência do 

uso de serviços de saúde (> 4 consultas/ano e/ou uma internação/ano), segundo as 

variáveis sociodemográficas, as características da dor, a morbidade autorreferida, a 

capacidade funcional, a alteração na mobilidade e a interferência da dor no trabalho, 

que foram avaliadas pelo domínio Interferência da dor da escala SF 36. 
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TABELA 11 � Prevalência da utilização de serviços de saúde por idosos com dor 
crônica de duração a partir de um ano, segundo características 
sociodemográficas  - São Paulo (2006). 

 

VARIÁVEIS PREVALÊNCIA RP IC95%(RP) p 

FAIXA ETÁRIA (ANOS)    

60 a 64 39,4 1  

65 a 74 43,5 1,10 0,78 - 1,56 

� 75 52,3 1,33 0,95 - 1,85 

0,158 

SEXO     

Feminino 41,4 1  

Masculino 48,8 1,18 0,92 - 1,51 

0,190 

TRABALHA     

Não  40,5 1  

Sim 47,8 1,33 0,88 - 1,59 

0,265 

VIVE SOZINHO    

Não  42,9 1  

Sim 50,4 1,17 0,82 - 1,68 

0,381 

RENDA FAMILIAR MENSAL 
 (SM)  

   

� 1 42,8 1  

mais que 1 e menos 
que 3 52,0 1,21 0,92 - 1,59 

� 3  34,5 0,81 0,51 - 1,27 

0,063 

  RP: razão de prevalência 
 
 

Nenhuma associação foi encontrada entre as variáveis 

sociodemográficas dos idosos com a dor há um ano ou mais e a utilização de 

serviços de saúde. 
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TABELA 12 � Prevalência da utilização de serviços de saúde, conforme as 
características da dor crônica com duração a partir de um ano - São 
Paulo (2006).  

 

  
 

O maior tempo de duração da dor foi um fator de proteção para a 

utilização dos serviços de saúde, ou seja, indivíduos com dores há mais de dois 

anos utilizam menos os serviços comparados aos indivíduos com dor de até dois 

anos de duração (p=0,002).  Verificou-se, também, que indivíduos com dor de 

intensidade fraca, média ou moderada usaram menos os serviços de saúde em 

relação àqueles com dores mais intensas (p=0,013). 

 

 

 

 

VARIÁVEIS PREVALÊNCIA RP IC95%(RP)  p 

TEMPO COM DOR    

  1 a 2 anos 61,4 1  

  Mais de dois anos 40,9 0,67 0,52 - 0,85 

0,002 

LOCAL DE DOR     

Membros inferiores (MMII) 44,7 1  

  Região lombar (abaixo da cintura) 43,8 0,98 0,67 - 1,43 

  Outras regiões 43,2 0,97 0,69 - 1,35 

0,980 

INTENSIDADE       

   Fraca /  Média / Moderada 35,8 1  

Forte / Intensa/ Muito forte / Muito 
intensa 52,8 1,47 1,09 - 2,00 

0,013 

FREQUÊNCIA DOS EPISÓDIOS    

  Quase todos os dias 43,1 1  

  Uma ou duas vezes por semana 44,8 1,04 0,70 - 1,54 

  Uma vez a cada 15 dias 34,6 0,80 0,44 - 1,47 

  Uma vez por mês  52,9 1,23 0,91 - 1,65 

0,388 
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TABELA 13 � Prevalência da utilização de serviços de saúde conforme as 
morbidades autorreferidas por idosos com dor crônica de duração a 
partir de um ano – São Paulo (2006). 

 

VARIÁVEIS PREVALÊNCIA RP IC95%(RP) p 

SINTOMAS DEPRESSIVOS    
  Não 43,9 1  
  Sim 43,9 1,00 0,73 - 1,37 

0,998 

HIPERTENSÃO    

  Não 38,0 1  
  Sim 46,9 1,23 0,96 - 1,60 

0,106 

DIABETES     

  Não 45,3 1  
  Sim 40,1 0,89 0,63 - 1,24 

0,477 

ASMA/BRONQUITE/ENFISEMA    

  Não 40,4 1  
  Sim 61,7 1,53 1,14 - 2,04 

0,005 

PROBLEMAS CARDÍACOS     

  Não 43,2 1  
  Sim 45,1 1,04 0,82 - 1,33 

0,724 

EMBOLIA/DERRAME/ATAQUE/ISQUEMIA/ 
TROMBOSE CEREBRAL 

   

  Não 42,9 1  
  Sim 56,7 1,32 0,90 – 1,95 

0,156 

ARTRITE/REUMATISMO/ARTROSE     

  Não 42,9 1  
  Sim 44,4 1,04 0,76 - 1,41 

0,824 

OSTEOPOROSE    

  Não 42,2 1  
  Sim 50,3 1,19 0,90 - 1,57 

0,212 

INCONTINÊNCIA URINÁRIA     

  Não 41,2 1  
  Sim 49,2 1,20 0,92 - 1,56 

0,184 

INCONTINÊNCIA FECAL    

  Não 42,9 1  
  Sim 56,2 1,31 0,86 - 2,00 

0,202 

PROBLEMA NERVOSO OU PSIQUIÁTRICO    

  Não 45,8 1  
  Sim 38,2 0,83 0,58 - 1,20 

0,319 

CATARATA     

  Não 40,3 1  
  Sim 51,2 1,27 0,91 - 1,77 

0,156 
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Entre as morbidades autorreferidas, somente a asma apresentou 

tendência para um maior risco de utilização dos serviços de saúde por parte dos 

idosos com dor (RP=1,53; IC95% 1,14 - 2,04). 

Por outro lado, o grau de dependência não influenciou na frequência 

de utilização dos serviços de saúde entre os idosos com dor (Tabela 14).  

Entretanto, os indivíduos que apresentaram interferência moderada da dor no 

trabalho tiveram um risco 52% maior de utilizar o serviço de saúde, quando 

comparados àqueles que não tiveram influência da dor nas atividades laborais.  

 

TABELA 14 �  Prevalência da utilização de serviços de saúde, conforme o grau de 
dependência, alteração de mobilidade e interferência da dor no 
trabalho avaliado pelo domínio Interferência da Dor da escala SF 36, 
por idosos com dor crônica de duração a partir de um ano � São 
Paulo (2006). 

 

VARIÁVEIS PREVALÊNCIA RP IC95%(RP)  p 

DEPENDÊNCIA ÀS ABVD 
(n=338)    

Idosos independentes 43,7 1  

Idosos dependentes 44,5 1,02 0,76 - 1,36 

0,893 

DEPENDÊNCIA ÀS AIVD 
AAIVEAIVDS 

 

  

Idosos independentes 42,9 1  

Idosos dependentes 44,6 1,04 0,81 - 1,33 

0,769 

  

MOBILIDADE ALTERADA    

Não 41,0 1  

Sim 45,1 1,10 0,78 - 1,55 

0,579 

INTERFERÊNCIA DA DOR NO 
TRABALHO NORMAL 

   

De maneira alguma 37,5 1  

Um pouco 47,5 1,27 0,90 - 1,78 

Moderadamente 57,0 1,52 1,11 - 2,09 

Bastante/Extremamente 38,7 1,03 0,68 - 1,56 

0,047 

        ABVD: atividades básicas da vida diária; AIVD: atividades instrumentais da vida diária 
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4.5.2  UTILIZAÇÃO  DOS  SERVIÇOS  POR  IDOSOS  COM  DOR  HÁ   
             UM  ANO  OU  MAIS  �  ANÁLISE  MÚLTIPLA 
 

No intuito de identificar as variáveis, independentemente associadas 

ao uso de serviços ambulatoriais e/ou hospitalares em idosos com dor há, pelo 

menos, um ano, procedeu-se a análise com a regressão múltipla de Cox (com 

variância robusta). Conforme descrito no método, utilizaram-se todas as variáveis 

que apresentaram valores de p menores que 0,25 na análise univariada. Portanto, 

as variáveis inseridas na análise múltipla foram: tempo de dor, asma, intensidade de 

dor, interferência no trabalho, renda familiar, hipertensão, embolia, catarata, idade, 

incontinência urinária, sexo, incontinência fecal e osteoporose. 

O modelo de regressão múltipla mostrou que o uso de serviços 

ambulatoriais e/ou hospitalares em idosos com dor há, pelo menos, um ano esteve 

independentemente associado ao tempo, à intensidade da dor e ao grau de 

interferência da dor no trabalho (Tabela 15). 

Ao comparar os idosos com dor de duração de um a dois anos com 

aqueles com dor há mais de dois anos, observou-se que as características das 

dores não apresentam diferenças estatisticamente significantes para intensidade, 

frequência e fatores que sofrem interferência da dor.  
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TABELA 15  –  Estimativas da razão de prevalência do uso de serviços de saúde por 
idosos com dor há um ano mais pelo modelo de regressão múltipla de 
Cox - São Paulo (2006). 

 

VARIÁVEIS RPbr  RPaj (IC95%) p 

TEMPO DE DOR   

1 a 2 anos 1  

Mais de 2 anos 0,67 0,67 (0,52 – 0,86) 

0,002 

INTENSIDADE DA DOR   

Fraca/Média/Moderada 1  

Forte/Intensa/Muito forte/Muito 
intensa 1,47 1,55 (1,16 – 2,06) 

0,003 

INTERFERÊNCIA DA DOR NO 
TRABALHO NORMAL 

  

   De maneira alguma 1  

 

   Um pouco 1,27 1,26 (0,91– 1,76) 0,167 

   Moderadamente 1,52 1,45 (1,08 – 1,96) 0,015 

   Bastante/ Extremamente 1,03 0,92 (0,62 – 1,36) 0,674 

RPbr: razão de prevalência bruta; RPaj: razão de prevalência ajustada 

 

Observa-se (Tabela 15) que a chance de utilização do serviço 

ambulatorial e/ou hospitalar para um idoso com dor há mais de dois anos foi 33% 

menor, quando comparada à de um idoso com dor de um a dois anos (p=0,002). 

Aqueles com dor forte, intensa, muito forte ou muito intensa apresentaram chance de 

utilização dos serviços: 55% maior do que os com dor fraca, média ou moderada 

(p=0,003). Além disso, notou-se, também, que aqueles que sofriam de interferência 

moderada da dor no trabalho normal tinham 52% a mais de chance de procurar um 

serviço de saúde, quando comparados aos idosos que não apresentavam 

interferência da dor no trabalho (p=0,015).  

As demais variáveis com significância estatística à análise 

univariada não apresentaram significância estatística no modelo final.  
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4.6  ANÁLISE  DA  ASSOCIAÇÃO  DE  DOR  CRÔNICA  COM  O  
        AUTORRELATO  DE  QUEDA 
 

Os idosos foram indagados sobre a ocorrência de queda nos últimos 

12 meses que antecederam à entrevista.  

A prevalência do relato de queda em idosos no último ano foi de 

28,0% [IC95%: 25,5 – 30,7]. Nos idosos com dor, há pelo menos um ano a 

prevalência de quedas foi: 31,6% [IC95%: 26,4 – 37,5]), e não diferiu do relato de 

queda dos idosos sem dor (Prevalência: 26,4% [IC95%: 23,1 – 30,0]) (p=0,145).  

A maioria (58,9%) dos idosos com dor há um ano ou mais tinha 

caído apenas uma vez nos últimos doze meses (Tabela 16). Vale a pena destacar 

que mais de um quarto destes idosos relatou quedas, no mínimo, três vezes nesse 

período. 

 

TABELA 16  – Freqüência dos Idosos com dor há um ano ou mais, segundo o número 
de quedas autorreferidas no último ano – São Paulo (2006). 

 

NÚMERO DE QUEDAS % 

1 58,9 

2 13,5 

3 ou mais 27,6 

TOTAL  100,0 

 

 

4.6.1  ASSOCIAÇÃO  DE  DOR  CRÔNICA  COM  O  AUTORRELATO  DE  
           QUEDA  —  ANÁLISE UNIVARIADA 
 

Em seguida, procurou-se identificar os fatores associados ao relato 

de queda em idosos com dor há um ano ou mais. Considerando-se a alta 

prevalência de queda nestes indivíduos, compararam-se as razões de prevalência 

obtidas pela regressão de Cox. 
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A Tabela 17 apresenta a razão de prevalência do relato de queda 

nos últimos 12 meses, segundo as variáveis sociodemográficas; a Tabela 18, 

segundo as características da dor e a Tabela 19, de acordo com morbidades 

autorreferidas. 

 
TABELA 17  �  Prevalência do relato de queda em idosos com dor de duração a partir 

de um ano, segundo características sociodemográficas - São Paulo 
(2006). 

 

VARIÁVEIS PREVALÊNCIA RP IC95%(RP) p 

FAIXA ETÁRIA (ANOS)    

60 a 64 8,1 1  

65 a 74 15,2 1,46 0,92 – 2,33 

� 75 8,4 1,61 1,03 – 2,51 

0,111 

SEXO     

masculino 26,2 1  

feminino 34,5 1,32 0,93 -1,87 

0,114   

TRABALHA     

não  32,7 1  

sim 29,8 1,07 0,74 – 1,54 

0,734 

VIVE SOZINHO    

não  30,3 1  

sim 40,2 0,79 0,55 – 1,14 

    

0,209 

RENDA FAMILIAR MENSAL (SM)     

� 1 45,2 1  

  Mais que 1 e menos que 3 28,8 0,77 0,55 – 1,08 

� 3  28,5 0,77 0,51 – 1,15 

0,256 

 

 RP: razão de prevalência 
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Nenhuma das variáveis sociodemográficas analisadas apresentou 

associação ao relato de queda entre os idosos com dor.   
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TABELA 18  �  Prevalência do relato de queda em idosos com dor há, pelo menos, 
um ano, segundo características da dor que mais incomodava - São 
Paulo (2006).  

 

VARIÁVEIS PREVALÊNCIA RP IC95%(RP) p 

TEMPO COM DOR    

1 a 2 anos 28,2 1  

Mais de dois anos 32,2 1,39 1,06 – 1,81 

0,015 

LOCAL DE DOR    

Região de membros inferiores (MMII) 23,2 1  

Região lombar (abaixo da cintura) 28,5 1,22 0,80 - 1,86 

Outras regiões 37,5 1,21 0,84 - 1,73 

0,570 

INTENSIDADE       

Forte /Intensa/Muito forte/Muito intensa 38.1 1  

Fraca/Média/Moderada 25,7 1,30 0,97 - 1,75 

0,079 

FREQUÊNCIA DOS EPISÓDIOS     

Quase todos os dias 28,5 1  

Uma ou duas vezes por semana 33,0 1,14 0,80 - 1,63 

Uma vez a cada 15 dias 30,9 1,20 0,78 - 1,86 

Uma vez por mês 37,5 1,24 0,86 - 1,78 

0,631 

  

 

Quanto às características da dor analisadas, somente o tempo de 

dor apresentou significância estatística. Os idosos com dor a mais de dois anos 

tiveram maior risco de quedas, quando comparados com os idosos com dor de um  

ano até dois anos.  
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TABELA 19  �  Prevalência do relato de queda em idosos com dor há, pelo menos 1 
ano, segundo morbidades autorreferidas por idosos – São Paulo 
(2006). 

 

VARIÁVEIS PREVALÊNCIA RP IC95%(RP)  p 

SINTOMAS DEPRESSIVOS    
  Não 30,5 1  
  Sim 31,9 1,07 0,75 - 1,53 

0,708 

HIPERTENSÃO    

  Não 23,3 1  
  Sim 35,7 1,62 1,12 – 2,36 

0,011 

DIABETES    

  Não 30,2 1  
  Sim 37,5 1,17 0,83 - 1,65 

0,379 

ASMA/BRONQUITE/ENFISEMA    

  Não 31,5 1  
  Sim 32,1 0,92 0,60 - 1,42 

0,719 

PROBLEMAS CARDÍACOS     

  Não 29,3 1  
  Sim 34,4 1,17 0,85 – 1,62 

0,331 

EMBOLIA/DERRAME/ATAQUE/ 
ISQUEMIA/TROMBOSE CEREBRAL 

   

  Não 31,0 1  
  Sim 39,5 1,32 0,85 – 2,05 

0,209 

ARTRITE/REUMATISMO/ARTROSE     

  Não 27,3 1  
  Sim 37,6 1,52 1,12 – 2,05 

0,007 

OSTEOPOROSE     

  Não 25,6 1  
  Sim 46,4 1,83 1,37 – 2,45 

< 0,0001 

INCONTINÊNCIA URINÁRIA    

  Não 26,8 1  
  Sim 41,0 1,63 1,21 – 2,19 

0,001 

INCONTINÊNCIA FECAL    

  Não 31,3 1  
  Sim 35,7 1,34 0,88 – 2,05 

0,174 

PROBLEMA NERVOSO OU 
PSIQUIÁTRICO 

   

  Não 29,3 1  
  Sim 43,2 1,61 1,17 – 2,21 

0,003 

CATARATA     

  Não 26,0 1  
  Sim 43,1 1,62 1,20 – 2,19 

0,001 
  

����� ��	�������



 

 

                                                                                                                                                     67 

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���	�����
 

Foram observadas associações com significância estatística entre 

queda nos últimos doze meses e as seguintes morbidades autorreferidas: 

hipertensão, artrite/artrose/reumatismo, osteoporose, incontinência urinária, 

problema nervoso ou psiquiátrico e catarata (Tabela 19).   

 
TABELA 20  �  Prevalência do relato de queda em idosos com dor há, pelo menos, 

um ano, segundo o grau de dependência, a mobilidade e o domínio 
de interferência da dor da escala SF 36 - São Paulo (2006). 

 

VARIÁVEIS PREVALÊNCIA RP IC95%(RP) p 

DEPENDÊNCIA ÀS ABVD     

   Idosos independentes 30,6 1  

   Idosos dependentes 33,7 1,24 0,92 – 1,68 

0,155 

DEPENDÊNCIA ÀS AIVDS    

   Idosos independentes 28,4 1  

   Idosos dependentes 33,6 1,28 0,91 - 1,78 

0,156 

MOBILIDADE ALTERADA    

   Não 22,7 1  

   Sim 35,2 1,37 0,91 – 2,04 

0,127 

INTERFERÊNCIA DA DOR NO 
TRABALHO NORMAL  

   0,145 

   De maneira alguma 26,5 1   

   Um pouco 32,2 1,34 O,86 -2,08 0,199 

   Moderadamente 36,9 1,56 1,02 - 2,39 0,039 

   Bastante/Extremamente 34,5 1,56 1,01 – 2,04 0,042 

 
 

Os idosos com dor, há pelo menos um ano, e que referiram queda 

não apresentaram maior risco de dependência para as atividades básicas (p=0,155), 

instrumentais (p=0,156) de vida diária, para alteração da mobilidade (p=0,127). 

Quando a interferência da dor no trabalho normal (p=0,145) o “p” não foi significante, 

apesar do maior risco de queda entre os idosos com dor que referiram interferência 

moderada ( p=0,039) o extrema (p=0,042) no trabalho normal (Tabela 20).  
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4.6.2  ASSOCIAÇÃO  DE  DOR  CRÔNICA  COM  AUTORRELATO  DE  
            QUEDA  —  ANÁLISE MÚLTIPLA 
 

No intuito de identificar as variáveis independentemente associadas 

à ocorrência de queda em idosos com dor, deu-se continuidade à análise com a 

regressão múltipla de Cox (com variância robusta). Utilizaram-se todas as variáveis 

que apresentaram valores de p menores que 0,25 na análise univariada: 

osteoporose, incontinência urinária, catarata, problema nervoso ou psiquiátrico, 

artrite/reumatismo/artrose, hipertensão, faixa etária, interferência da dor no trabalho 

normal, sexo, alteração de mobilidade, renda familiar, dependência para atividades 

básicas de vida diária, dependência para atividades instrumentais de vida diária, e 

incontinência fecal, intensidade da dor  e duração da dor.  

As variáveis sexo e faixa etária foram incluídas ao final do modelo, 

para o ajuste por estas variáveis. 

 

TABELAS 21 � Estimativas da razão de prevalência do autorrelato de queda por 
idosos com dor há um ano ou mais, pelo modelo de regressão 
múltipla de Cox - São Paulo (2006). 

 

VARIÁVEIS RPbr  RPaj (IC95%) p 

OSTEOPOROSE   

Não  1  
Sim 1,83 1,50  (1.06 – 2,10) 

0,019 

INCONTINÊNCIA URINÁRIA   

Não 1  
Sim 1,63 1,48  (1,09 – 2,01) 

0,010 

CATARATA   

Não  1  
Sim 1,62 1,37  (0,98 – 1.92) 

0,063 

ARTRITE   

Não  1  
Sim 1,52 1,21 (0,87 – 1,71) 

0,25 

 

      RPbr: razão de prevalência bruta; RPaj: razão de prevalência ajustada para sexo e faixa etária 
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Observa-se (Tabela 21) que a chance de autorrelato de queda para 

um  idoso  com  dor  há pelo menos  um  ano  e  com  osteoporose foi 50%  maior  

do que os sem osteoporose (p=0,019). O mesmo aconteceu para os idosos com dor 

e com incontinência urinária: a chance foi 48% maior do que os sem incontinência 

(p=0,010).  A associação de catarata apresentou valores limítrofes com RP = 1,37 

(IC95%  0,98 – 1,92)  mas valor de p= 0,063.  A associação de dor há pelo menos 

um ano e artrite foi mantida no modelo final, pois apesar de não ter apresentado 

valor de p<0,05 (p=0,26) ela modificou as razões de prevalência de outras variáveis 

analisadas (osteoporose, incontinência urinária). Todas as outras variáveis incluídas 

nas análises perderam significância estatística. 
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A discussão está organizada na seguinte sequência: Inicialmente 

serão analisados os dados relativos às características da população; a seguir, os 

resultados sobre os desfechos: prevalência e características da dor crônica, uso dos 

serviços de saúde e autorrelato de queda. 

 

 

5.1 CARACTERIZAÇÃO  SOCIODEMOGRÁFICA   
 

Nesta subseção apresentaremos dados sobre a caracterização 

sociodemográfica da população pesquisada. 

A maioria  apresentou escolaridade entre um e quatro anos (59,4%), 

renda familiar de até três salários (67,8%), 59,6% são de mulheres, enquanto 68,3% 

dos idosos não trabalhavam e viviam com outras pessoas (86,6%). A idade mais 

frequente foi entre 65 e 74 anos (48,4%), conforme Tabela 3.   

A caracterização apresentada coincide com as condições da 

população idosa encontrada nos últimos censos.  

Segundo dados das últimas pesquisas nacionais, na faixa etária 

acima de 60 anos, as mulheres são maioria, assim como são frequentes a baixa 

escolaridade, a renda pequena e a pouca inserção no mercado de trabalho9,105. As 

características da população de nosso estudo foram semelhantes aos dados do 

PNAD 2009: 55,8% da população idosa é mulher, 50,2% estudou até quatro anos, 

66% dos idosos estavam aposentados e 12% viviam com menos de meio salário 

mínimo per capita11. 

 A maior concentração na faixa etária entre 65 e 74 anos, observada 

no presente estudo, aproximou-se dos dados do censo 2010 para todo o Brasil, no 

qual esta faixa etária foi a segunda mais numerosa, totalizando 870.835 idosos4. 

Dados do censo de 2010 apontaram o Sudeste e o Sul como as 

regiões de envelhecimento mais acentuado. Nelas se observa a inflexão da pirâmide 

populacional, com diminuição da proporção de crianças e jovens. Dados deste 
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censo comprovam o maior número de mulheres entre os idosos também na cidade 

de São Paulo.  Este perfil demonstra a tendência mundial e nacional de 

“feminização” da população idosa4,11.   

 

 
5.2   PREVALÊNCIA  E  CARACTERIZAÇÃO  DA  DOR  CRÔNICA  
         DOS  IDOSOS 

 

A caracterização da dor referida pelos idosos demonstrou que cerca 

de 30% deles possuíam dor crônica, ou seja, queixa com duração maior que 6 

meses. Os locais mais frequentes foram: região lombar (25,4%), membros inferiores 

(21,9%) e membros superiores (13%), segundo Tabela 4.  Estas frequências e 

localizações da dor crônica em idosos confirmam dados encontrados em todo o 

mundo.  

Os estudos confirmam o aumento de queixas álgicas de 

características musculoesqueléticas entre os idosos. As prevalências apresentadas 

são variadas devido ao diferentes delineamentos metodológicos utilizados.  

Alguns estudos incluem populações adultas e diferenciam em suas 

análises o grupo dos idosos, o que permite a comparação entre diferentes faixas 

etárias, sobre as características e consequências da dor. 

Numa amostra de conveniência de uma clínica para tratamento da 

dor de uma universidade, pode-se fazer a comparação entre as características da 

dor em diferentes faixas etárias, são elas: 18 a 35 anos, 36 a 50, 51 a 65 e acima de 

65 anos. No grupo de idosos (> 65 anos), havia 66% de mulheres e 58% de 

casados. A dor de mais longa duração (média de 60 meses) ocorreu em região 

lombar e MMII. Foi mais frequente em idosos106, demonstrando a cronicidade da 

queixa álgica entre idosos. 

Um estudo transversal, realizado na Espanha através de contato 

telefônico com 5000 pessoas a partir de 18 anos, definiu dor crônica como aquela 

com duração de 3 meses ou mais. Encontrou-se a prevalência maior de dor (40,1%) 

para os mais velhos (> 65 anos), comparado com os mais jovens (18-29 anos), 
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20,1% (p<0,001). As prevalências pelo local da dor para os acima de 65 anos 

(n=1006) foram em ordem decrescente: pernas e pés (34,98%), região lombar 

(9,88%), cabeça (7,51%), região dorsal superior (6,72%),  braços e mãos (5,73%)107. 

Von Korff et al.108, ao pesquisarem a dor na coluna que ocorreu nos 

12 meses antes da entrevista, em uma população de 5692 adultos, encontraram 

entre os acima de 60 anos (n=971), prevalência de dor durante “a vida” de 36,6% 

(lifetime prevalence) e de 21,6% nos últimos 12 meses. Os autores não informaram 

o critério para definição de dor crônica quanto à duração da dor. Este valor se 

assemelha a prevalência de 29,7% de nosso estudo.  

Poucos são os estudos epidemiológicos brasileiros sobre dor crônica 

em idosos residentes na comunidade.  

Na análise de um inquérito de Saúde do Estado de São Paulo, 

dados dos indivíduos com mais de 60 anos apontaram uma prevalência de 30% de 

dor lombar, sem realizar maior detalhamento das características dessa dor21. Em 

nossos achados, a dor lombar esteve entre as mais referidas, tendo representado 

25% dos locais de dores que mais incomodavam os idosos. 

Estudo com idosos residentes na comunidade em São Paulo, com 

uma amostra de 361 indivíduos, encontrou prevalência de 5,5% de fibromialgia, 

14,1%  de dor generalizada 54,6% de dor regional ou em um segmento do corpo e 

somente 27,7%  não referiu dor alguma. O estudo seguiu os critérios do American 

Collegue of Rheumatology para o diagnóstico de fibromialgia, incluindo o tempo de 

duração da dor de mais de 3 meses22.  

Em inquérito domiciliar com 451 idosos brasileiros residentes na 

comunidade, observou-se dor com duração de 6 meses ou mais em 51,44% dos 

avaliados. Os locais mais frequentes de dor crônica foram  região dorsal (21,73%) e 

membros inferiores (21,5%).Nesse mesmo estudo, ao serem questionados os locais 

de dores que mais incomodavam, 21,7% responderam dor em membros inferiores e 

19,6% dor lombar19. Os resultados sobre os locais mais prevalentes de dor do 

estudo brasileiro citado19 aproximam-se dos apresentados em nossa pesquisa, com 

variações que podem ser explicadas pelo fato que nossos resultados referem-se à 



 

 

                                                                                                                                                     74 

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���	�����
 

dor que mais incomodava o idoso e não à totalidade das dores referidas. Os locais 

que mais incomodaram os idosos coincidiram nos dois estudos, ou seja, nos 

membros inferiores e na região lombar. 

Em estudo com 254 idosos vinculados ao Programa de Saúde da 

Família no sul do Brasil, a dor crônica foi relatada por 67,7% dos idosos, sendo que 

os locais mais frequentes foram: membros inferiores (46,5%), lombar (31%) e 

membros superiores (20%). Foram considerados idosos com dor crônica aqueles 

que apresentaram uma dor de caráter contínuo ou recorrente, com duração mínima 

de seis meses20. 

As prevalências próximas de 50% de dor crônica, encontradas nos 

estudos, são maiores que a prevalência observada neste estudo (29,7%). 

Prevalências mais altas são frequentemente observadas em estudos 

epidemiológicos específicos sobre dor, quando comparados com estudos sobre 

temas gerais de saúde que incluem dados sobre dor, como ocorreu  no estudo 

SABE 2006.  

Estudos internacionais são mais frequentes, porém muitos são 

específicos para uma localização de dor, fato que dificulta a comparação. 

Estudo canadense, que realizou coleta através de questionário 

postal, obteve 885 idosos participantes: 664 referiram dor na última semana; destes, 

644 relataram dor musculoesquelética e foram incluídos nas análises. A freqüência 

de dor em membros inferiores foi de 18,5% para mulheres e 27,8% para homens, 

valores próximos a 21,9% como em nosso estudo109. 

Brattbert et al.110 (1996) pesquisaram 537 idosos comunitários 

suecos, com mais de 77 anos e encontraram prevalência de 47,1%  de dores 

múltiplas, o que pode ser explicado pela faixa etária mais avançada dos idosos 

pesquisados. Além disso, devido ao delineamento da pesquisa nesse estudo, é 

possível que a prevalência de dores múltiplas inclua também dores agudas. 

Entre idosos da zona rural de Colorado nos Estados Unidos, 47% 

relataram dor crônica, sendo que 40% referiu dor crônica e intensa. Os autores não 

informam o critério para definição de dor crônica111.  
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Estudo com idosos dos Estados Unidos, com mais de 70 anos, 

residentes na comunidade, considerou dor se o indivíduo respondeu sim à pergunta: 

“tem você frequentemente sido incomodado com dores?” sem a determinação da 

duração desta dor. A prevalência de dor foi de 33% entre os 5.807 idosos, e 20% 

referiram que a dor interfere nas atividades. A dor foi um dos preditores encontrados 

para o relato de ruim estado de saúde.  Em nosso estudo a dor também interferiu em 

várias atividades, e a prevalência de dor há seis meses foi de  29,7%, bem próximo 

de 33% deste estudo43. 

Idosos chineses de diferentes distritos de Taiwan apresentaram uma 

prevalência de 42% de dor com duração mínima de 3 meses. Quanto às 

características da dor, os locais mais referidos foram: membros inferiores e região 

dorsal. Os achados sobre os locais mais frequentes foram similares aos nossos 

resultados112.  

Em idosos mexicanos com mais de 65 anos, a prevalência de dor foi  

de 44,6%.  O estudo, entretanto, não avaliou a duração desta dor. A pergunta para 

avaliar a presença de dor foi: “Sofre de dor física frequentemente?”80. As 

prevalências encontradas neste estudo foram maiores que o nosso, achado que 

pode ser explicado, pois não foi definido o tempo de duração da dor, o que pode 

aumentar a prevalência, uma vez que as dores agudas podem estar incluídas.  

Um inquérito populacional italiano intitulado “InCHIANTI”, envolveu 

1270 idosos italianos da área rural e urbana com mais de 65 anos. Neste estudo, o 

critério para definição de dor lombar foi ter dor frequente, muito frequente ou quase 

sempre, nos últimos 12 meses113.  

Com os dados do estudo “InCHIANTI”, Di lorio et al.113  encontraram, 

nos idosos analisados, a prevalência de 31,9% de dor lombar; e houve maior 

proporção dessa dor entre as mulheres113.  

Outro estudo que analisou a mesma base de dados encontrou uma 

prevalência de dor lombar de 31,5%. Este estudo utilizou-se de diferentes formas de 

avaliação, entrevista domiciliar, avaliação médica e de fisioterapeuta e exames de 
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laboratório114. A pequena diferença de prevalência entre os dois autores deve-se a 

critérios distintos de inclusão dos idosos envolvidos nas análises. 

A prevalência de dor no joelho e quadril, em estudo longitudinal 

prospectivo realizado em Roterdã na Holanda, foi de 18,9% (IC 16,7 - 21,1) para 

homens e 32,3% (IC 29,6 - 33,8) para mulheres. O referido estudo tinha como 

objetivo avaliar as patologias relacionadas à incapacidade e não detalhou outras 

características da dor115.  

Estudo com 2721 idosos mexicanos residentes nos Estados Unidos, 

referente à dor para levantar e caminhar percebida no último mês, encontrou 

prevalência de 41%, com maior ocorrência em mulheres. Os locais de dor mais 

prevalentes foram: joelhos (14,7%), pés e tornozelo (12,1%), quadril (11,6%) e 

região dorsal (8,4%)116. A prevalência encontrada neste estudo foi maior que em 

nossos resultados, porém os locais de dor mais frequentes foram semelhantes. 

Em síntese, as prevalências variam para dores, em geral de 

40,1%107 a 87,2%109 , dependendo dos critérios para definição da dor crônica. Para 

dor lombar, a variação dos estudos vai de 21,6% a 36,6%108; para membros 

inferiores, os valores são de 18,4% a 27,8%19,107-109. 

Diferentes delineamentos de pesquisa e critérios variados para 

definição de dor crônica dificultam a comparação dos resultados. Prevalências mais 

elevadas são encontradas quando se utiliza como população de pesquisa idosos 

institucionalizados ou vinculados a serviços de saúde.  Esta diferença parece 

justificar-se, pois tais idosos apresentam comorbidades importantes. Estudos 

específicos sobre o tema dor também tendem a encontrar prevalências mais 

elevadas do que em inquéritos sobre saúde na qual a dor é uma das variáveis de 

análise. Trata-se de um  fato ainda não totalmente explicado28. 

A dor que mais incomoda apresentou-se com intensidade moderada 

ou forte em mais de noventa por cento dos casos (91,8%), e a frequência foi “quase 

todos os dias” em metade das queixas (49,6%), conforme Tabela 4. O quadro álgico 

apresentado pelos idosos demonstra a importância da queixa de dor e o nível de 

sofrimento que ela impõe a esses indivíduos. 
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Em um estudo canadense, realizado por Scudds109, a caracterização 

da dor apresentou similaridade com alguns aspectos de nossos achados. Entre os 

que referiram dor musculoesquelética; 87,2% estão entre as mulheres; e 82,7% dos 

homens referiram dor com duração maior que um ano. A dor foi considerada 

moderada para 50% das mulheres e 53,6% dos homens; intensa  em 22,1% e 

18,1%; 27,3 % e 25,3% das dores ocorriam todos os dias ou em quase todos os 

dias, para mulheres e homens, respectivamente109. Nossos achados apresentaram 

maior frequência de dores intensas (46%) e dores diárias (49,6%).  Estas diferenças 

podem ser explicadas, pois analisamos somente a dor que mais incomodava o 

idoso, o que consequentemente pode ter selecionado as dores de maior gravidade 

da população pesquisada. 

Brattbert et al.110 pesquisaram idosos comunitários suecos com mais 

de 77 anos e constataram prevalência de 33,3% de dor intensa e 39,5% de dor leve. 

Nesse estudo não houve a categoria “dor moderada”, fato que pode interferir, 

aumentando na prevalência de dores leves e intensas.  

Em pesquisa realizada em diferentes distritos de Taiwan, a dor foi 

moderada para 42,4% e intensa em somente 4,3%. A dor ocorreu mais do que sete 

vezes na semana para 50,5% dos idosos, e 17,4% relatou uma duração de mais de 

60 minutos. Este estudo avaliou a prevalência de dor com três meses de duração, 

porém as porcentagens de dores moderadas e diárias foram similares aos nossos 

resultados112. 

Estudo brasileiro que entrevistou 451 idosos residentes na 

comunidade, 38,4% relataram dor moderada e 10% dor intensa. Não houve horário 

preferencial para a ocorrência da dor em 53% das dores relatadas; quanto à 

freqüência, 32,6% das dores foi diária19. 
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5.3  IMPACTO  DA  DOR  CRÔNICA  NA  VIDA  DOS  IDOSOS 
 

A importância da queixa álgica que mais incomoda os idosos 

demonstrou-se pela interferência em atividades da vida — como caminhar, sono, 

trabalho e humor — além de estar associada ao maior grau de dependência nas 

atividades de vida diária básica e instrumental e à alteração da mobilidade.  

Em nossas análises, a dor que mais incomoda, afetou o andar 

(32,7%), o sono (27%), o trabalho (27%) e o humor (18,3%), conforme Tabela 5. A 

intensidade do impacto da dor sobre as atividades foi máxima (score=10) para 34% 

dos analisados e esteve entre 5 e 9 para 43% dos idosos (Tabela 6). 

Nas análises univariadas (Tabela 7), os idosos com dor foram mais 

dependentes nas ABVD (33,7%), nas AIVD (62,4%) e tiveram a mobilidade alterada 

com maior freqüência, em comparação com os  idosos sem dor (72,8% vs. 56,5%). 

Tais achados concordam com outros estudos no mundo todo. 

Os resultados encontrados sobre interferência da dor em diferentes 

aspectos da vida demonstram que este é um agravo que precisa ser considerado na 

atenção ao idoso e no planejamento de ações que visem o bem-estar desta 

população. Ter sua dor controlada é um direito da pessoa idosa cada vez mais 

reconhecido por profissionais e esperado pela sociedade. O controle da dor ou ao 

menos a diminuição de sua intensidade, quando o controle total não é possível, 

pode ser estratégia para melhorar a capacidade funcional e a qualidade de vida de 

idosos portadores de dores crônicas incapacitantes. A gravidade da queixa álgica e 

sua interferência na qualidade de vida demonstrados em nossos achados alerta que 

o controle da dor precisa ser incluído como objetivo em programas de 

envelhecimento ativo. 

Os efeitos maléficos da dor são amplamente reconhecidos na 

bibliografia científica, como demonstraremos a seguir. 

Neville et al.50 (2008) realizaram um estudo transversal, por meio de 

coleta telefônica com habitantes de Israel acima de 25 anos e vinculados a uma 

seguradora de saúde que atende 54% da população israelita. O conceito de dor 
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crônica utilizado foi de uma dor que dura mais de 3 meses e que ocorreu nos últimos 

6 meses. As análises de intensidade e interferência da dor em atividades da vida 

demonstraram que não houve diferença na intensidade da dor relatada entre os 

indivíduos de 25 a 50 anos e os acima de 50 anos. Porém os mais velhos 

apresentaram maior grau de interferência nas atividades mensuradas pela escala 

Brief Pain Inventory Short Form, que inclui: atividades em geral, humor, capacidade 

para caminhar, realizar trabalhos fora e dentro de casa, relações sociais, sono e 

prazer 50. 

Um estudo espanhol, relatou que 35,8% dos idosos relataram 

limitações devido à dor crônica, definida como aquela com duração a partir de três 

meses107. 

Inquérito  com  idosos  canadenses  com  mais  de  65  anos 

residentes na  comunidade (n=28.617) comprovou que a dor interfere 

significativamente no grau de dependência para a realização das AVD. Mantiveram 

associação com dependência: dor crônica, Alzheimer, outras demências e efeitos de 

acidentes cerebrais encefálicos — mesmo depois de controlado para diversas 

comorbidades  —  sexo e idade117. 

Al Snih et al.116, ao avaliarem a interferência de diversas patologias 

em atividades de mobilidade, como equilíbrio, caminhada e sentar-se de idosos, 

observaram que  a dor se manteve como um forte preditor de incapacidade 

(OR=2,14, IC95% 1,35 -3,39).  

Em inquérito por telefone que envolveu 5067 pessoas com mais de 

65 anos, os resultados demonstraram que, entre os indivíduos com artrite, a dor foi 

um forte preditor de inatividade física118. 

Em estudo transversal com 8531 americanos, com 50 ou mais anos 

e residentes na comunidade, para todas as variáveis de funcionalidade e mobilidade 

avaliadas nos idosos independentes, os idosos com dor apresentaram frequência  

maior de limitações. As habilidades avaliadas foram correr uma milha, caminhar 

vários quarteirões e caminhar um quarteirão sem dificuldade. Outro achado 

relevante é: indivíduos de 50 a 59 anos com dor tiveram desempenho similar aos de 

80 a 89 anos sem dor119. 
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Dados de um inquérito populacional com idosos no México 

(n=12.459) analisaram a dor em indivíduos de 50 a 64 anos e naqueles com 65 ou 

mais anos. A dor esteve relacionada à maior incapacidade tanto para ABVD como 

para as AIVD, mesmo após o controle das variáveis: sexo, idade e patologias80. 

Esse resultado concorda com as análises univariadas de nosso estudo.  

A dor interferiu na capacidade de caminhar, no humor, no sono e em 

ABVD de idosos chineses. As características da dor relacionadas com maior grau de 

interferência foram maior intensidade e duração112. 

Estudo brasileiro que entrevistou 451 idosos residentes na 

comunidade avaliou a interferência da dor no sono, apetite, humor, lazer, na 

atividade sexual, vida familiar e profissional. Observou-se que o sono (40%), o 

humor (39,07%) e o lazer (36,74%) foram os mais frequentemente afetados. Para 

avaliar a magnitude da interferência da dor nas atividades, utilizou-se escala de 6 

copos com as âncoras não-piora e piora totalmente.  Observou-se que atividade 

sexual (76,81%), sono (55,50%), lazer (55,12%), humor (52,44%) foram os mais 

prejudicados. Comparando o desempenho de indivíduos com dor crônica na 

realização de atividades instrumentais em situação “sem dor” ou com “dor normal” 

com a situação “episódio ou exacerbação da dor”, observou-se que a dor prejudicou 

as atividades de viajar, realizar compras e realizar trabalhos domésticos (p<0,05). 

Não se observaram essas diferenças no desempenho de atividades básicas de vida 

diária28. 

Os achados apresentados deixam clara a interferência da dor 

crônica na vida dos idosos em todo o mundo. A seguir, apresentaremos alguns 

estudos que relacionam estas interferências com algumas características da dor, 

como localização, intensidade e duração. 

Na comparação de dois inquéritos sobre doenças crônicas e 

associação com capacidade funcional e mobilidade, realizados na Holanda, em 1987 

(n=2708) e 2001 (n=3.474), com pessoas acima de 55 anos, que teve como fonte de 

dados o autorrelato e o registro de clínicos gerais, somente a ocorrência de dor 

lombar apresentou aumento do risco de piora no padrão de mobilidade e na 
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capacidade para as AVD. Artrite também aumentou o risco de incapacidade para as 

AVD, entre os anos avaliados120. 

Entre idosos italianos a dor lombar influenciou somente na 

capacidade de carregar sacolas de compras113. 

Dor lombar crônica de menor duração ou de forte intensidade esteve 

associada à incapacidade em idosos americanos58. 

A dor no joelho e quadril foi associada à incapacidade em ambos os 

sexos, entre idosos de Roterdã (Holanda)115. 

Um estudo com idosos australianos acima de 70 anos encontrou 

associação entre múltiplos locais de dor e dor no joelho, com pior desempenho em 

atividades, como caminhar, equilíbrio e levantar da cadeira121. 

Um estudo longitudinal com religiosos católicos dos Estados Unidos 

acompanhou por oito anos esta população, objetivando avaliar a associação entre 

dor musculoesquelética e alterações de mobilidade.  Entre os achados, observou-se 

que ter tido dor no ano em que precedeu o início da pesquisa aumentou em 47% o 

risco de prejuízo na mobilidade (OR = 1,47, IC 95% 1,17 –1,85). Indivíduos com dor 

em membros inferiores, na coluna ou nos dois locais juntos tiveram maior risco de 

incapacidades, comparados aos que não relataram dor musculoesquelética no ano 

anterior  ao  início  do  estudo.  Ter  um  ou dois  locais  de  dor  aumentou  em  30% 

(OR = 1,30, IC95% 1,00 – 1,70) a chance de incapacidade, assim como dor em três 

ou quatro locais aumentou em 80% (OR = 1,78, IC95% 1,31 – 2,47) o risco122. 

Dores intensas nos pés resultaram em menor velocidade de 

caminhada e dificuldade para levantar da cadeira em idosas com incapacidade, 

quando comparadas com idosas sem dor ou dor leve23. 

A análise das características associadas à queixa de dor nas últimas 

quatro semanas em idosos canadenses da comunidade e institucionalizados, com 

65 anos ou mais, mostrou que as dores que interferem, no mínimo, moderadamente 

na mobilidade são mais frequentes em mulheres, nos mais velhos, naqueles com 

renda insuficiente para suas necessidades, com pior desempenho cognitivo, com 
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relato de hipertensão, artrite e problemas cardíacos e em idosos com dores 

moderadas ou intensas123. Este achado mostra que a incapacidade é um fenômeno 

com múltiplas causas, entre ela, a dor especialmente lombar, de membros inferiores 

e de intensidade elevada. 

Entre idosos canadenses, a duração prolongada da dor manteve o 

risco de incapacidade para dores com duração de um a dez anos OR = 2,25 (IC95% 

1,41 – 3,59), para dores com mais de 10 anos  OR = 4,36 (IC95%  2,6 – 7,32), 

comparado com dores com menos de um ano de duração109. 

Em um seguimento de adultos a partir de 50 anos, observou-se, por 

três anos que dores que interferem nas atividades diárias foram marcadamente 

persistentes entre a avaliação inicial e a reavaliação (72%).  Quarenta e oito por 

cento dos idosos que não referiram dor no recrutamento relataram dor no 

seguimento. Além disso, entre os indivíduos acima de 85 anos (35%), encontrou-se 

o dobro de possibilidade de desenvolver dor que interfere nas atividades, mesmo 

sem relato de dor na avaliação de base quando comparado com a possibilidade 

apresentada pelos idosos de 50 a 59 anos (16%)124. Esses achados indicam um 

considerável risco de que quadros álgicos se mantenham ou tornem-se um fator 

incapacitante entre os idosos. 

Da análise das pesquisas, alguns aspectos podem ser sintetizados 

sobre a dor e seu impacto. 

Diversos estudos associam dores intensas a maiores défices 

funcionais35,58,109,112,117,118,121,125,126. O tipo de suporte social, as estratégias de 

enfretamento, o senso de autoeficácia, os quadros depressivos, os déficit cognitivos, 

as crenças errôneas e as atitudes de “evitação” da dor são aspectos que também 

influem na incapacidade125,127-130.  

Quando se analisam os efeitos da duração da dor sobre a 

incapacidade, os resultados ainda são controversos. Há alguns estudos que 

observaram associação entre dor crônica e incapacidade109,112,124,131, e um estudo 

observou que o tempo prolongado da dor pode levar a mecanismos adaptativos que 

diminuem a incapacidade58.  
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A ocorrência de múltiplos locais de dor parece estar associada à 

maior incapacidade109,121,132,133.Como muitos trabalhos incluem idosos com dores 

específicas, isso dificulta a identificação de qual local de dor é mais 

incapacitante109,121132,133. Mas é possível afirmar que, entre os locais de dor que 

interferem na capacidade funcional dos idosos, a região dorsal 21,25,49,57,113,114,132,134 e 

os membros inferiores25,57,121,131,132,135 são os mais frequentemente pesquisados  e 

citados. 

Diferentes desfechos são utilizados para avaliar a incapacidade 

advinda da dor. As atividades mais referidas são: menor capacidade física para 

caminhar, subir escadas, levantar da cadeira, manter o equilíbrio e as atividades 

instrumentais da vida diária21,22,25,26,28,34,48,57,109,116,117,119,121,123,132,133,136-140. 

A diversidade de instrumentos para avaliar a dor e a incapacidade 

limita a comparação entre os estudos.  

 

 
5.4  ASSOCIAÇÃO  DO  RELATO  DE  DOR  CRÔNICA  COM  
        VARIÁVEIS  SOCIODEMOGRÁFICAS 

 

Em nosso estudo, sexo e renda tiveram associação com dor crônica, 

conforme Tabelas 8 e 9. Em mulheres, a dor foi mais frequente (66,5%) que nos 

homens (33,5%) (p=0,007). Entre os idosos que viviam com renda familiar igual ou 

superior a 3 salários mínimos, 37% relataram dor fraca/média/moderada; e 17%, dor 

forte/intensa. Enquanto entre os que viviam com até um salário mínimo, a dor 

intensa foi relatada por 42,7% deles; e a dor fraca à moderada, em 21% dos 

entrevistados.  

Estudo com 451 idosos brasileiros residentes na comunidade 

encontrou na análise entre dor e variáveis socioeconômicas e cognitivas associação 

entre dor crônica e sexo, isto é, maior prevalência de dor em mulheres  (p<0,05). 

Não se observaram associações entre dor e faixa etária, categoria ocupacional, 

situação ocupacional, escolaridade, estado conjugal, classe social, renda familiar, 

renda per capita e estado cognitivo28. 
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Inquérito populacional com idosos no México encontrou maior 

probabilidade de referir dor entre as mulheres80. 

Estudo envolvendo idosos chineses concluiu que mulheres tiveram 

maior incidência de dor (60,9% vs. 39,15, p<0,001). O cálculo do ORa  era de 2,1 

(p=0,03). Outras variáveis também foram significativas: pessoas entre 65 e 70 anos 

referiram mais dor (32,6%), comparadas com as de 70 a 75 anos (17,4%). O nível 

educacional menor apresentou maior incidência da dor enquanto, pessoas que se 

autorreferiram religiosas relataram também mais dor112. 

A dor entre idosos mexicanos residentes nos Estados Unidos foi 

maior entre mulheres; porém, para outras variáveis como, idade, situação conjugal e 

anos de escolaridade, não tiveram associação significativa116. 

Idosos residentes em um distrito de Roterdã na Holanda, 

apresentaram uma prevalência de dor em joelho ou quadril no último mês, variando 

para os grupos etários de 65 a 75 anos e acima de 85 anos, respectivamente, de 

16,8 a 23,8% para as mulheres e de 34 a 28,3% para homens. Apresentando uma 

tendência de aumento com o avançar da idade para a mulheres e uma de 

diminuição para os homens115. 

Em estudo com idosos dos Estados Unidos com mais de 70 anos, 

residentes na comunidade, encontrou-se maior proporção de dor em mulheres (37%) 

que nos homens (28%), naqueles de origem hispânica (42%) e nos idosos com 

menos de 8 anos de escolaridade (39% vs. 32%)43. Em nosso estudo, as mulheres 

tiveram associação com maior relato de dor, e, idosos com menor renda associaram-

se a dores mais intensas. 

Estudo com americanos acima de 50 anos encontrou que dor 

significativa, ou seja, de intensidade moderada ou forte, foi mais frequente entre 

mulheres (61% vs. 52%, p<0,001)119. 

A maioria dos estudos epidemiológicos encontrou maior prevalência 

de dor entre mulheres17,28,43,80,110,112,115,116,119,141-149, o que concorda com o 

observado na presente pesquisa. 
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Quanto à renda, os estudos indicaram maior gravidade de queixas 

álgicas entre os menos favorecidos socialmente47,119,123,150,151. Porém, há estudos 

em que a renda não apresentou associação com a intensidade  e a frequência da 

dor 112, 134,152,154-156 . 

De um modo geral, os estudos sobre condições de vida e saúde 

entre idosos confirmam a hipótese de que piores condições socioeconômicas e de 

suporte social predispõem os idosos a maior número de doenças e a maior 

prevalência de incapacidades12,13,157. 

Em nossos resultados, encontramos associação entre intensidade 

da dor e renda familiar. Entre os idosos que viviam com uma renda familiar igual ou 

superior a três salários mínimos, 37% relataram dor fraca/média/moderada, e 17% 

referiram dor forte/intensa.  Já, entre os idosos com renda até um salário mínimo, a 

dor intensa ocorreu em 42,7%; e a dor fraca/ média /moderada, em 20,95% 

(p=0,0049) (Tabela 9). 

Este resultado concorda com estudos que encontraram associação 

entre maior frequência e gravidade da queixa álgica com piores condições 

socioeconômicas47,57,119,123,150,151  e menor escolaridade 22,80,119,150,158 .   

Porém este resultado não é unânime na literatura, há vários estudos 

nos quais esta associação não foi significativa23,28,48,49,51,112,116,121,137,147,154,155. 

Idosos residentes no sul do Brasil (n=7000) foram investigados 

quando há dor e distúrbio do sono, através de entrevista. Entre os resultados 

encontrados, os idosos com menor renda (< US$ 200/mês) tiveram maior chance do 

que os de maior renda (>=US$200/mês) de apresentar associação de distúrbio do 

sono, com as dores investigadas (cefaleia, dores torácicas, articular, gastrointestinal 

e dorsal)57. Este estudo mostra a associação entre menor renda  com dor e distúrbio 

do sono, mas não analisa a intensidade da queixa álgica.  

Tripp47, em estudo, com canadenses a partir de 18 anos, com 

n=1067, sendo que 239 tinham mais de 65 anos, realizado através de entrevista por 

telefone, usou como critérios para classificação socioeconômica, a renda anual e o 
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nível de escolaridade. Os indivíduos com renda menor que 20.000 dólares/ano 

tiveram maior prevalência de dor limitante e com elevada interferência nas 

atividades. Estes resultados assemelham-se aos de nosso estudo: porém, os 

autores não diferenciaram nestas análises os indivíduos maiores de 60 anos47. 

Entre pessoas com 50 anos ou mais, vinculados a uma clínica de 

dor, a dor relatada obteve maiores valores de scores nos domínios sensorial, afetivo 

e miscelânea da Escala de McGuill, tanto para negros como para indivíduos 

residentes em áreas de pior nível socioeconômico. Este efeito de piora na percepção 

do quadro álgico, foi igual para negros e brancos residentes em área menos 

favorecidas socialmente. Este estudo reforça a de que tanto raça como condições 

socioeconômicas pioram a dor e suas consequências151. 

Morar em área com menos condições favoráveis esteve associado 

com forte e generalizada dor, com alto nível de incapacidade, o stresse mental e 

também com pouca satisfação na vida. Nesta área, as pessoas têm maior frequência 

de uso de analgésicos, entretanto menor envolvimento no cuidado com sua saúde. 

Estes achados tornam-se ainda mais relevantes, pois as áreas comparadas são 

localizadas em Oslo, na Noruega. Ou seja, mesmo no país com melhor qualidade de 

vida e uma sociedade igualitária, diferenças sociais nas áreas de residência podem 

influenciar nas queixa dolorosas da população. O estudo envolveu adultos de 20 a 

79 anos, e não há análises diferenciadas para os idosos152. 

Scudds e Ostbye123 encontraram que, entre idosos canadenses 

(n=5703), os que relataram menos recursos que o necessário para suprir suas 

necessidades tiveram maior probabilidade de referir moderada interferência da dor 

em suas atividades (43,3% vs. 27,2%), comparados com idosos plenamente 

satisfeitos com seus ganhos. A interferência da dor ocorreu em atividades como: 

mover-se, realizar tarefas comuns, na qualidade do sono e no humor. Os 

pesquisadores não analisaram a intensidade da dor com as categorias de ganhos 

financeiros123. 

Outra pesquisa, também com idosos canadenses com 60 ou mais 

anos vinculados a uma associação recreativa, entrevistaram por telefone 205 
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pessoas. Nas análises, não foi encontrada associação significativa entre a 

escolaridade do idoso e sua renda pessoal anual com a ocorrência de dor.  A 

diferença era que a renda utilizada nas análises referiu-se à renda pessoal do idoso 

enquanto nosso estudo utilizou a renda da família, que pode expressar melhor a 

condição atual de vida do idoso154. 

Além da renda outros parâmetros têm sido usados para mensurar as 

condições socioeconômicas e de vida, entre eles escolaridade do idoso, status 

profissional e ocupação anterior. A seguir apresentamos alguns destes estudos 

envolvendo idosos. 

Estudo transversal com aposentados a partir de 50 anos (n=18.531) 

encontrou associação entre medidas socioeconômicas e dor: idosos com maior 

tempo de escolaridade (12 anos ou mais)  tiveram menos dor (24% vs. 17%, 

p<0,001), já os idosos com dor tiveram menor probabilidade de estar trabalhando 

(29% vs. 46%, p<0,001). A mensuração do status socioeconômico incluiu anos de 

escolaridade, renda e total “net worth”119. 

Outro estudo que envolveu pessoas entre 25 e 84 anos (n= 1609), 

17,7% tinham mais de 65 anos. Encontrou maior relato de dor (com duração de três 

meses ou mais) entre os indivíduos classificados como“ colarinho azul”, ou seja 

trabalhadores manuais147. 

Cook et al.150 pesquisaram idosos com 65 anos ou mais residentes 

em Boston nos Estados Unidos (n=3811). Neste estudo a prevalência de cefaleia 

diminuiu com o aumento do status social, incluindo o nível de escolaridade e o Índice 

Socioeconômico de Ducan, o qual mede o prestígio profissional percebido. Não 

houve análise relativa à renda dos idosos. 

Pesquisa que investigou a diferença na dor em região dorsal nos 

últimos 12 meses, entre idosos (70 anos ou mais) de origem italiana vivendo na 

Austrália e idosos australianos. Encontrou que idosos de origem italiana de menor 

nível de escolaridade, as ocupações manuais foram mais prevalentes, e a maioria 

(73,5%) vive somente de pensão. As prevalências de dor lombar foram iguais entre 

os dois grupos (62% dos idosos de origem italiana vs. 63% dos idosos australianos). 



 

 

                                                                                                                                                     88 

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���	�����
 

Porém, entre os idosos de origem italiana, a dor foi mais intensa, frequente e 

crônica: eles tinham mais locais de dor, associada à queixa em região dorsal e maior 

incapacidade devido à dor. Apesar disto, o uso de analgésico era igual nos dois 

grupos. As análises multivariadas avaliaram a interferência das condições 

socioeconômicas e as características da dor. Em todas as análises, as diferenças do 

quadro álgico perderam significância estatística na multivariada, quando ajustado 

para os fatores socioeconômicos. Assim se prova que tais fatores, como nível 

educacional e história ocupacional, explicam as diferenças de gravidade do quadro 

álgico relatada entre os dois grupos158. 

Estudo brasileiro realizado com 361 idosos residentes na cidade de 

São Paulo comprovou que idosos com menos anos de escolaridade  tiveram maior 

frequência  de relato de dor e fibromialgia22. O estudo não incluiu a variável renda 

nas análises. 

No México, pessoas acima de 50 anos apresentaram maior 

ocorrência de dor entre mulheres e naqueles com escolaridade menor que 10 anos. 

Estes dados  confirmam os estudos anteriores80. 

Estudo longitudinal realizado com mulheres incapacitadas e acima 

de 65 anos  residentes em Baltimore/EUA. Demonstrou dores lombares mais 

intensas entre as mulheres, e mais frequentes entre as de menor de escolaridade159. 

Estudo longitudinal realizado na Suécia com 500 homens de 68 anos 

de idade que responderam a pesquisa nos anos de 1982 e 1983. A coorte foi 

classificada em três classes sociais, conforme status profissional: profissionais com 

posição de liderança e empresários, homens classificados como  “colarinho branco” 

e homens classificados como  “colarinho azul”.  Não houve diferença na prevalência 

de dor lombar ou cervical entre os grupos. O mesmo estudo demonstrou que os 

idosos que tinham menor participação em grupos sociais (famílias, amigos e meio 

religioso) (OR=2,1, IC95% 1,2 – 3,6) e idosos com menor acesso à informação e 

recursos materiais (OR=1,6, IC95% 1,0 – 2,7)  tinham maior chance de referirem dor 

cervical e lombar diariamente.  Estes achados confirmam a hipótese de que as 
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condições de recursos e a participação social podem influir na qualidade de vida e 

nas condições de saúde155. 

No Brasil, um estudo transversal sobre dor crônica, que envolveu 

451 idosos residentes na comunidade, incluiu como variáveis socioeconômicas;  

escolaridade em anos, categoria ocupacional do idoso, renda per capita e classe 

social baseada na classificação da Associação Brasileira de Pesquisa (ABEP). Nas 

análises finais, nenhuma destas variáveis apresentou associação com a ocorrência 

de dor crônica. Os autores argumentam que o “n” pode ter influenciado nos 

resultados destas análises28. 

A renda é pouco usada nos estudos; entretanto, na maioria deles,  

ela apresenta associação com  o quadro álgico47,57,123,151,155. Há vários estudos que 

analisam a relação entre nível de escolaridade e a ocorrência de dor. A maioria 

encontra associação da menor escolaridade com piora do quadro 

álgico22,80,119,150,158,159. Há também estudos em que a escolaridade não apresenta 

relação com a queixa álgica23,28,48,49,51,116,121,137,154. Condição e status profissional 

também aparecem relacionados à queixa álgica em alguns trabalhos147,150, 158. 

Uma revisão bibliográfica sobre dor dorsal e sua associação com 

baixa escolaridade, aborda diversas hipóteses para explicar a maior gravidade do 

quadro álgico nos indivíduos com menor escolaridade. Entre as explicações, estão 

diferenças de comportamentos, maior exposição a riscos ambientais, diferenças 

ocupacionais entre os grupos, compromisso com a saúde, diferenças  no acesso e 

utilização de serviços de saúde e adaptação ao estresse. Os autores afirmam ser 

difícil chegar a conclusões160. 

O melhor indicador para as condições socioeconômicas é uma 

questão polêmica. Alguns consideram que a escolaridade do idoso não reflete sua 

condição de vida atual, que esta sofre influência direta do meio social e familiar onde 

o idoso está inserido. Outros postulam que a renda per capita da família ou a análise 

pela posse de bens seriam boas alternativas, mas estas informações não são de 

obtenção fácil e precisa. 
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Em nosso estudo, o dado utilizado foi a renda familiar mensal, 

disponível em nossos resultados. Optou-se por não usar o tempo de escolaridade, 

pois apresentou incongruências da variável “renda” com a variável dor, nas análises. 

Apesar das dificuldades e limitações, a maioria dos estudos indica 

que condições de vida e socioeconômicas desfavoráveis pioram a queixa álgica, 

aumentado sua prevalência, frequência, intensidade e também as incapacidades por 

ela geradas. As hipóteses de explicação são muitas, por exemplo,  que idosos com 

menor escolaridade teriam mais dificuldades de seguir as terapêuticas propostas, 

por causa das limitações de compreensão. Outra hipótese bastante discutida é: as 

condições de vida desfavoráveis, além de predisporem o idoso a maiores condições 

de risco, como trabalhos manuais, também pioram o acesso ao diagnóstico rápido e 

preciso e às terapêuticas analgésicas adequadas e disponíveis atualmente na área 

da saúde. Sem o justo acesso a estes recursos, os quadros dolorosos se prolongam 

e mantêm uma intensidade além do necessário o que reflete nas limitações e 

incapacidades impostas à vida do idoso. 

Pesquisas do tipo caso controle e longitudinais, incluindo variáveis 

socioeconômicas, de adesão e acesso a tratamentos, seriam essenciais para 

confirmar as hipóteses causais levantadas. 

A seguir discutiremos sobre as doenças referidas pelos idosos 

pesquisados. 

 

 
5.5  CARACTERIZAÇÃO  DOS  IDOSOS  QUANTO  AS  MORBIDADES  
        AUTORREFERIDAS 
 

A população pesquisada também se apresentou como um grupo 

com considerável ocorrência de agravos, seguindo o padrão epidemiológico 

nacional, de elevada prevalência de doenças associadas, muitas vezes, à ocorrência 

da dor crônica. Isto caracteriza uma população com muitas co-morbidades.  

Tanto os idosos com dor crônica, como os sem dor apresentaram 

um número considerável de doenças. As doenças com maior frequência de 
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autorrelatado pelos idosos com e sem dor foram respectivamente: catarata (72,9% e 

73,5%), sintomas depressivos (74% e 64,1%), hipertensão (66,5% e 61,1%), artrite/ 

reumatismo/artrose (43,1% e 28,9%), osteoporose (32% e 17,9%), doenças 

cardíacas (26%  e 19,9%), diabetes (23% e 19,7%) (Tabela 10). 

Dados do estudo SABE coleta de 2006, confirmam este padrão de 

ocorrência de doenças, 55,4% referiram hipertensão; 26%, doenças articulares; 

17,5%, diabetes; 16,5%, doenças cardíacas; 16,1%, osteoporose; 12,3%, doenças 

pulmonares; e 4,9%, o acidente vascular encefálico. A incontinência urinária foi 

relatada por 15,1% e a fecal por 4,6%91. Comparando-se este perfil geral dos idosos 

do estudo SABE de 2006 com as frequências dos idosos com dor crônica 

apresentadas neste estudo, observa-se uma tendência nos idosos com dor  de 

apresentarem maior freqüência de autorrelato das doenças. 

Análise dos dados do PNAD de 2003 encontrou alta prevalência de 

doenças em idosos brasileiros. As prevalências foram respectivamente para homens 

e mulheres: hipertensão (40,4% e 55,3%), artrite e reumatismo (20,1% e 33%), 

diabetes (11,9% e 13,9%)8. 

Análise da PNAD de 2008, suplemento da saúde, apresenta a 

hipertensão como a mais frequente, seguida das doenças de coluna (35,1%), artrite 

ou reumatismo (24,2%)9.  Tais achados coincidem com os dados encontrados nos 

idosos do Estudo SABE, em que hipertensão e artrite aparecem entre as mais 

frequentes. 

Entre as doenças analisadas nesta pesquisa, várias são 

relacionadas à ocorrência de dor entre idosos, tais como: artrose/artrite/reumatismo, 

osteoporose, problemas cardíacos, doença pulmonar obstrutiva crônica, depressão, 

problemas psiquiátricos (menos depressão), hipertensão e diabetes.  

Entre as doenças também pesquisadas neste estudo, tiveram 

associação com dor crônica: sintomas depressivos, asma e bronquite, problemas 

cardíacos, artrite, osteoporose, incontinências e problemas psiquiátricos, o que 

demonstra ser um grupo de pessoas com necessidades especiais de saúde e várias 



 

 

                                                                                                                                                     92 

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���	�����
 

morbidades. Não foram encontradas associações de dor crônica com: hipertensão, 

diabetes, acidente vascular cerebral e catarata. (Tabela 10)  

A associação entre dor crônica e algumas patologias especificas tem 

sido encontrada em alguns estudos. Artrite é uma doença bastante relacionada à dor 

crônica e às incapacidades43, 80,111-113,116,119,161. 

A associação de depressão com dor é reconhecida e comprovada 

em estudos de diversos países43,47,80,111,114,116,119,122,161-164. 

Outras doenças são menos exploradas pelos pesquisadores; mas 

em  alguns  estudos  também  se encontram  associações de  dor  com 

osteoporose111-112, 161, doenças pulmonares43,80 e problemas cardíacos43. 

A associação entre dor e outras patologias não é um fenômeno 

muito pesquisado nos estudos sobre morbidades, talvez porque a dor ainda seja 

vista somente como um sintoma e não como uma patologia em si. 

Idosos americanos com mais de 70 anos tiveram sua queixa de dor 

relacionada à maior proporção de relato de artrite (60%), doenças respiratórias 

(44%), do coração (41%) e acidente vascular encefálico (41%), comparado aos 

idosos sem dor.   Idosos depressivos relataram duas vezes mais dor do que os não 

depressivos43. 

Estudo com idosos mexicanos residentes nos Estados Unidos 

encontrou associação de ocorrência de dor com: artrite, elevada sintomatologia 

depressiva e obesidade116. Este estudo assemelha-se aos nossos achados com 

relação à associação de dor com artrite e sintomas depressivos. 

Inquérito populacional com idosos no México (n=12.459) encontrou 

que as patologias relacionadas à ocorrência de dor foram artrite em primeiro lugar, 

seguido de doenças pulmonares, ocorrência de quedas, hipertensão, depressão. 

Não apresentaram associação com dor para os idosos com mais de 65 anos: 

diabetes, ataques cardíacos, acidente vascular encefálico e história de câncer80. 

Quanto às patologias associadas à dor, os achados coincidem com os desta 

pesquisa na associação de artrite, doenças pulmonares e depressão. 
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A dor também foi relacionada à osteoporose e artrite em idosos 

chineses112. 

Covinsky119 et al.119, ao analisarem dor de intensidade moderada e 

intensa, classificaram-na como significativa entre americanos com mais de 50 anos; 

encontraram maior risco de dor na associação significativa entre os idosos com 

artrite e depressão. 

Entre respondentes de um estudo canadense com adultos, o relato 

de desordem depressiva maior teve quatro vírgula cinco vezes mais chance de estar 

associado à dor grave comparado com aqueles sem sintomas depressivos47.  

Um seguimento de dois anos de pessoas com mais de 65 anos no 

sul de Londres, utilizou a escala de depressão geriátrica versão com 15 itens, como 

neste estudo. Demonstrou que dor moderada ou intensa e maior incapacidade 

estiveram associadas ao início do quadro depressivo162. 

Uma revisão sistemática que incluiu 11 pesquisas longitudinais 

sobre depressão em indivíduos residentes na comunidade a partir de 50 anos, 

encontrou em quatro estudos associação entre ocorrência de dor e depressão164. 

Em idosos da zona rural dos Estados Unidos dor crônica teve forte 

associação com artrite (OR=4,23 IC 95% 3,05 - 5,88), com sintomas depressivos 

(OR=2,09 IC95% 1,28 - 3,41) e diabetes (OR=1,81 IC95% 1,29 - 2,54), mesmo após 

ajustado para variáveis sociodemográficas111. 

Em estudo que analisou os sintomas referidos por idosos em um 

serviço de atenção a saúde nos Estados Unidos, a análise descritiva relacionou os 

sintomas com algumas patologias diagnosticadas. As doenças avaliadas foram: 

insuficiência cardíaca (ICC), doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), doenças 

coronariana, acidente vascular encefálica (AVE), hipertensão (HA), insuficiência 

renal crônica (IRC), câncer, artrite e doenças hepáticas. Dor musculoesquelética 

teve uma frequência maior que 60% para todas as doenças, com exceção das 

doenças hepáticas. Dor em região dorsal ocorreu em 50% dos pacientes de todas as 

patologias pesquisadas, com exceção de IRC. Cefaleia ocorreu em 30%; e dor de 
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estômago, em 20% dos pacientes de cada doença. Dor torácica foi mais frequente 

em portadores de ICC, doença coronariana e DPOC, com aproximadamente 30%51. 

Estes achados alertam que a associação de dor com outras patologias é frequente e 

pode ou não ser demonstrada nos estudos, dependendo das estratégias 

metodológicas utilizadas e das características de dor pesquisadas. 

Passaremos a apresentar as características e o impacto da dor 

crônica que mais incomodava os idosos. 

 

 
5.6  ASSOCIAÇÃO  ENTRE  DOR  CRÔNICA  E  UTILIZAÇÃO  DE  
         SERVIÇOS  DE  SAÚDE  POR  IDOSOS 

 

O critério  adotado,  neste  estudo,  para considerar  uso de  serviços 

de saúde devido à dor foi o idoso ter tido mais de quatro consultas ou uma 

internação  no  ano que precedeu a entrevista, conforme  já descrito  no método. 

Entre os idosos com dor crônica, a prevalência de utilização do serviço foi de 44% 

(IC 95%: 35,1 – 52,8); e, naqueles sem dor crônica, foi 50,5% (IC95%: 45,1 – 55,9) 

(p=0,190).  

Não houve diferenças significativas no uso de serviços entre os 

idosos com e sem dor crônica, e isso causou estranheza. No entanto, algumas 

justificativas podem ser apontadas para esse fato.  A hipótese principal para este 

resultado é: os idosos pesquisados apresentaram, independentemente da presença 

de dor, diversas patologias, o que se constitui em um risco para o uso elevado de 

serviços de saúde (Tabela10). Além disso, dor crônica, definida com base no  critério 

tempo de duração, pode incluir diferentes condições álgicas, com níveis de 

gravidade diversos.  

Sabemos que dores leves e moderadas que não interferem nas 

atividades do dia a dia tendem a ser suportadas e controladas sem a busca por 

serviços. A literatura traz ainda alguns aspectos que poderiam ajudar a explicar a 

igual utilização de serviços de saúde por idosos com e sem dor. A dificuldade de 

controle da dor de idosos desestimularia os indivíduos a continuarem a procura por 
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serviço, diante da ineficácia das terapêuticas e da persistência da dor. Além disso, a 

capacidade de resiliência dos idosos pode levá-los a se adaptar ao sofrimento e a 

desenvolver estratégias ativas de enfrentamento da dor, o que também seria um 

fator de diminuição da busca por ajuda de profissionais.  

Na presente pesquisa, a análise de outros fatores associados à 

busca por serviços de saúde mostrou que dor com mais longa duração (igual ou 

maior que 2 anos) foi fator de proteção para busca de serviços, comparada com 

dores de 6 meses até 2 anos de duração (Tabela 15). A forte intensidade da dor 

aumentou a chance de utilização em 55%, assim como ter dor que interfere 

moderadamente no trabalho aumentou em 45% a chance de uso de serviços, 

conforme Tabela 15 

Estes resultados apontam para a hipótese de que a importância do 

quadro álgico pode ser determinante na busca pelo serviço. Dores intensas ou muito 

intensas são reconhecidas como motivadoras da busca por ajuda, visando o controle 

do sofrimento. Nesta mesma linha, encaixam-se as dores que interferem no trabalho, 

ou seja, quando a dor prejudica atividades produtivas no trabalho ou no lar. Nesta 

situação, sente-se a necessidade de buscar controlá-la, com o objetivo de diminuir 

seu impacto na qualidade de vida, para não permitir que ela seja percebida pelo 

meio social onde se vive. Evita-se assim, julgamento de terceiros e preconceitos, 

advindos das concepções de que a dor pode ser causa do descuidado de quem a 

sente, ou ainda, ser uma falsa queixa usada para conseguir vantagens pessoais. O 

impacto provocado pela dor intensa e incapacitante sobre o uso de serviços de 

saúde, observada no presente estudo, era esperado, visto que esta característica de 

dor interfere na qualidade de vida. 

Outro resultado significativo foi o maior tempo de duração da dor 

como um fator de proteção para a busca de serviços de saúde quando comparado 

com dores de menor duração (Tabela 15). Uma possível explicação é: nos primeiros 

momentos, com  a presença da dor, a busca por serviços de saúde é motivada pela 

expectativa de se obter um diagnóstico e consequentemente uma alternativa 

terapêutica que possa desaparecer ou diminuir o sofrimento. A hipótese é de que, 

nos casos em que esta expectativa de analgesia se frustra e a dor se perpetua por 
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mais tempo e até anos — ou seja, ocorre a cronificação do quadro álgico — os 

indivíduos parecem optar pela utilização de estratégias ativas de controle e não 

depender de profissionais.  

Achados similares aos nossos foram observados em outras 

pesquisas, conforme descrito a seguir. Muitos estudos não permitem uma definição 

sobre o quanto a dor aumenta a procura de serviço, mas deixam claro que a dor é 

uma razão frequente da busca por atendimento. Apresentamos a seguir os achados 

disponíveis sobre este tema. 

Em todo o mundo, estudos os quais analisaram os fatores de risco 

para a utilização de serviços em idosos constataram que a queixa álgica é um dos 

fatores mais importantes. Apresentamos, a seguir, os estudos realizados a partir da 

demanda de serviços de saúde. 

Um estudo analisou os sintomas referidos por idosos em um serviço 

de atenção à saúde nos Estados Unidos e a relação com hospitalização e 

mortalidade. As queixas mais frequentes foram dor musculoesquelética (65%), 

sentimento de cansaço (55%), dor nas costas (45%), respiração curta (41%), 

problemas para dormir (37%), náuseas (36%), constipação ou diarreia (34%), 

cefaleia (28%), tontura (27%), palpitação (24%), dor no estômago (22%) e dor no 

tórax (19%). Observa-se que, entre as três mais frequentes, duas eram queixas 

álgicas; e entre as doze principais queixas, cinco eram queixas dolorosas.  Os 

autores encontraram que o escore total de sintomas é um preditor de hospitalização 

(OR 1,05, 95% IC 1,02-1.08)51. 

Ao verificar as causas de utilização de um serviço de emergência 

nos Estados Unidos foi encontrado que, entre os 41 idosos entrevistados, 63% eram 

devido à dor musculoesquelética; 7,5% devido aos problemas urinários; 12,6%  eram 

provocados por quedas e 12,5%, por problemas gastrointestinais52. 

Estudo americano não avaliou as características da dor e a relação 

com a utilização de serviços de saúde. Mas comprovou que os idosos que 

consultaram ao médico mais de quatro vezes nos últimos 12 meses relataram mais 

dor (39%), quando comparados com aqueles que fizeram menos que quatro 

consultas (26%)43. 
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O uso de serviços de saúde na forma de consulta com médico nos 

últimos 12 meses, entre idosos americanos com mais de 70 anos e de língua 

inglesa, foi maior entre aqueles que relataram mais de quatro meses incapacitados 

pela dor lombar, comparado com idosos sem dor ou com até três meses de 

incapacidade. A incapacidade causada pela dor foi avaliada com a pergunta que 

considerou se o idoso ficou meio dia deitado devido à dor, ou se deixou de realizar 

alguma atividade rotineira também devido à dor lombar49. Neste estudo, dores como 

a dor lombar aumentaram o risco de visitas a serviços, mas o tipo de serviço 

buscado depende da gravidade dos sintomas e de sua influência nas atividades da 

vida49.   

Dois estudos realizados no Brasil também indicaram que a queixa 

álgica é uma razão frequente da busca por serviços de saúde53,54. Entretanto, não 

foram encontrados estudos brasileiros que tenham analisado se idosos com dor 

utilizavam mais o serviço do que aqueles sem dor. 

Em um estudo, analisaram-se as razões para a busca de 

atendimento em um ambulatório de serviço básico de saúde, no sul do Brasil, em 

prontuários de 401 idosos, entre os anos de 1998 e 2004: encontrou que na 

categoria de sintomas mais frequentes, dentre 64% dos atendimentos, a dor foi a 

razão mais prevalente54. 

No município de Viçosa, Minas Gerais, as principais causas de 

procura foram: doenças cardiovasculares (39,1%), seguidas por “sintomas, sinais, e 

achados anormais” (9%) — que incluiu: cefaleia, dor não especificada, dores 

lombares, dor de garganta, torácicas e abdominais53. 

Estudos com todas as faixas etárias demonstraram que a dor é 

causa  frequente  da busca  de  diferentes tipos de serviços43-54,58 e,  ao  mesmo 

tempo, é causa de aumento do número de vezes que o serviço é procurado pelo 

idoso43,47,49.  

A seguir apresentaremos estudos realizados com indivíduos adultos, 

mas que demonstram o quanto à dor provoca aumento na busca por serviços de 

saúde. 
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Entre indivíduos israelitas a partir de 25 anos com dor, 67,2% 

consultaram  um médico nos últimos seis meses: deste percentual 14,7%,  três a 

cinco vezes; enquanto 51,1% consultou um especialista. As análises sobre utilização 

de serviço não diferenciaram idosos dos adultos jovens50. 

Em inquérito populacional com 2092 adultos residentes em Sidney, 

na Austrália,  com mais de 18 anos, observou-se que, entre aqueles com dor 

crônica, 78% tinham consultado no mínimo um profissional de saúde nos seis meses 

anteriores. Entre estes, 60% fizeram uma consulta médica, 50% procuraram outros 

profissionais; e 21%, profissionais alternativos. Os autores não realizaram análise 

diferenciada por faixas etárias, mas observaram que, quanto maior o grau de 

incapacidade pela dor, maior a busca por serviços de saúde45. 

Dados de um estudo australiano que entrevistou, por telefone, 17543 

pessoas a partir de 16 anos demonstraram que dor crônica com alto nível de 

interferência nas atividades de vida diária (prevalência de 6,8%) estava associada 

com o aumento das hospitalizações de mais de uma noite (Incidência = 2,2 IC: 1,8 - 

2,7), maior número de visitas ao médico nos últimos 12 meses (Incidência = 2,0 IC: 

1,8 - 2,2) e também com o aumento da procura de serviços de emergência nos 

últimos 12 meses (Incidência = 4,6 IC 1,9 -10,8)55. 

Elliot  et al. comprovaram, em um estudo com adultos com dor 

crônica de duração a partir de três meses, que os indivíduos que buscaram o 

serviços de saúde no ano anterior à pesquisa foram os que tiveram mais 

probabilidade de ter um pobre estado de saúde, dentro dos padrões dor corporal e 

domínios gerais de saúde, do que os que não procuraram o serviço. Isto prova que a 

interferência da dor na qualidade de vida é fator determinante de na busca de 

serviços165. 

Estudo longitudinal analisou o uso de serviços de saúde para 

pacientes americanos adultos com dor lombar crônica. Os pacientes foram 

identificados a partir da vinculação a uma seguradora de saúde de Colorado nos 

Estados Unidos e avaliados os atendimentos de um ano antes e dois anos após a 

inclusão no estudo. Episódios de dor lombar foram considerados quando houve a 
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ocorrência de 30 dias nos quais o paciente relatou cuidados ou queixas referentes à 

dor. Pacientes acima de 65 anos tiveram maior risco de admissão em hospitais nos 

dois anos subsequentes ao evento de dor lombar, sendo este risco duas vezes 

maior na faixa etária entre 65 e 75 anos (IC=1,67 – 3,29), quatro vezes maior na 

faixa etária entre 75 e 85 anos (IC=2,82 – 5,65) e acima de 85 anos, o risco foi  5,46 

vezes maior (IC=3,58 – 8,33). Não houve análises que relacionassem o uso do 

serviço, à intensidade e ao tempo de duração da dor166. 

Em estudo australiano, uma pesquisa postal com adultos a partir de 

18 anos constatou que 55,5% dos indivíduos com dor lombar procuraram um serviço 

de saúde nos seis meses que precederam à entrevista. Os fatores que aumentaram 

a busca por serviço foram: piora da gravidade da dor e da incapacidade  e receio de 

impacto da dor no trabalho e na vida167.  

Em estudo com 1608 pessoas a partir de 25 anos, observou-se que 

o aumento da gravidade da dor aumentou a procura por serviços de saúde, a 

utilização de medicações prescritas e de terapêuticas alternativas. O estudo avaliou 

a realização de consulta com clínico geral, especialistas em hospitais, terapeutas 

físicos e uso de terapias alternativas. A busca por todas essas modalidades de 

atendimento foi influenciada pela intensidade da dor. Entre os que relataram dor 

crônica, 65,3% procuraram um clínico geral no último ano44. 

Estudo no sudoeste da Inglaterra, em indivíduos com mais de 35 

anos (n=1119),  com  dor no quadril ou joelho,  na  maioria  dos  dias  de  um  mês 

do  ano anterior à pesquisa, observou-se que os fatores associados ao maior risco 

de consultas com um clínico geral foram: problemas de mobilidade (OR=2,62, 

IC=1,64 – 4,17), residir na área urbana (OR=2,4 IC=1,14 – 5,04) e dor intensa 

(OR=1,28, IC= 1,13 – 1,44)46. Tais resultados concordam com os observados na 

presente pesquisa, ou seja, dores intensas e dores que afetam as atividades foram 

fatores de risco para o uso de serviços de saúde. 

Em estudo com mulheres americanas de 18 anos ou mais, nos quais 

35,8%  tinham idade acima de 55 anos, observou-se que, entre as mulheres com 

queixa álgica, a frequência de visitas ao médico ficou entre 13,3% e 17,4%168.  O 

estudo não apresenta análise diferenciando as mulheres idosas.  



 

 

                                                                                                                                                     100 

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���	�����
 

Inquérito com pessoas a partir de 20 anos da zonas rural e urbana 

de Ontário, Canadá, encontrou, na análise univariada, que indivíduos com dor de 

maior interferência nas atividades e residentes na área urbana procuraram mais 

médicos e profissionais de saúde. Além disso, indivíduos que visitaram mais de seis 

vezes serviços de saúde nos últimos seis meses foram quatro vezes mais propensos 

a relatar dor grave do que aqueles sem nenhuma visita aos serviços. Ter dor com 

elevada interferência nas atividades e morar na cidade ou zona urbana, aumentaram 

as visitas aos serviços de saúde (OR= 4, IC95% = 2,9 – 8,4; p<0,01). A faixa etária 

entre 35 e 64 anos apresentou maior probabilidade de relato de dor incapacitante, 

segundo os critérios do estudo, o que pode indicar uma adaptação ao sofrimento 

com o passar dos anos, ou uma mudança da autopercepção de incapacidade devido 

à aposentadoria e à finalização da época de vínculos com o trabalho remunerado. 

Ou seja, a dor passa a interferir menos nas atividades socialmente esperadas, na 

faixa etária mais avançada47. Estes resultados concordam com nossos resultados e 

demonstram também que a facilidade de acesso pode interferir na busca de atenção 

à saúde.  

Do descrito, vê-se que, em diversos estudos, se observaram o 

aumento da busca por serviços de saúde entre aqueles com dor crônica 

incapacitante45-47,49,55  e intensa44-48,58  e à semelhança do observado no presente 

estudo.  

Em estudo longitudinal com 2235 idosos com dor no joelho, 

acompanhados por 18 meses, a intensidade da dor e a incapacidade não 

influenciaram na utilização do serviço de atenção primária. Mas, aqueles com 

depressão grave e dor usaram menos o serviço de saúde do que o idoso sem 

depressão, sugerindo que problemas psicoemocionais graves são barreiras à busca 

por atendimento59. Estes achados diferenciam-se dos nossos com relação à 

intensidade da dor que, em nosso estudo, aumentou as chances de busca por 

serviços. Esta pesquisa analisou uso de serviços de atenção básica, enquanto 

nossos resultados podem incluir consultas em diferentes níveis de assistência, 

inclusive hospitalar. 
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Em nossos resultados, a dor crônica com duração maior do que dois 

anos teve menor procura por serviços de saúde. Poucos foram os estudos 

encontrados que analisam esta variável.  

Um estudo analisou a relação entre a duração da dor e o uso de 

serviços de saúde, encontrou resultados semelhantes aos nossos, em que a dor de 

mais curta duração aumenta a procura por serviços58.  

Resultado diferente foi encontrado entre idosos com dor lombar 

incapacitante no qual a dor com duração maior do que quatro meses provocou maior 

procura a serviços comparado com idosos sem dor e com dor até três meses49. As 

diferenças encontradas é que Reid et al.49 estudaram dor lombar incapacitante, o 

que pode justificar a aumento da procura, pois quanto mais a incapacidade se 

prolonga, maior o interesse em reverter o quadro. Em contrapartida Weiner et al.58 

estudaram dor lombar em geral, podendo incluir dores com menor interferência na 

funcionalidade do idoso. 

Outra hipótese para a diminuição da procura de serviços de saúde 

diante da cronicidade e do prolongamento da duração da dor seria que a prevalência 

e a intensidade de dor diminuem com o avançar da idade. Porém esta hipótese 

encontra dificuldades de comprovação científica e pode ser questionada, 

dependendo do tipo e local de dor estudado. 

É controversa a afirmação de diminuição da prevalência e da 

intensidade da dor com o aumento da idade.  Alguns estudos encontraram 

diminuição da prevalência e da intensidade com o aumento da idade145,169; outros 

observaram tal diminuição somente em se tratando de mulheres110,148. Sabe-se que 

o aumento ou a diminuição da prevalência da dor em idosos depende do local e tipo 

de dor analisada17. A maioria dos estudos sobre dor musculoesquelética relata 

aumento na prevalência com o envelhecimento.  

Quanto às características da dor, ao local e à frequência da dor 

crônica que mais incomodava o idoso, não mostraram associação significativa 

quanto ao desfecho do uso de serviços (Tabela 12). 
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Muitos estudos demonstram que dores lombares incapacitantes e/ou  

intensas são causa frequente da busca de atendimento em todos os níveis de 

atenção à saúde. Entretanto não foram encontrados estudos que comparassem os 

quanto diferentes locais de dor crônica determinam uma maior ou menor busca por 

serviços. Pelos estudos encontrados, o que comprovadamente interfere é a 

intensidade da dor e a incapacidade provocada por ela, independentemente da 

localização. Assim, uma dor lombar ou em membros inferiores, leve ou moderada, 

pode não motivar a busca por ajuda de profissionais, fato que, com certeza, interferiu 

em nossos achados. 

Já a frequência da dor causou certa estranheza, pois empiricamente 

o esperado seria que dores muito frequentes, como dores diárias, pudessem 

incentivar a busca por ajuda; porém, as análises não demonstraram esta 

associação.  Na revisão da literatura, poucos estudos analisaram este aspecto 

sendo assim difícil discutir sobre o tema. 

Um estudo longitudinal analisou o uso de serviços de saúde para 

pacientes americanos adultos com dor lombar crônica. Os episódios de dor lombar 

considerados foram quando há a ocorrência de 30 dias nos quais o paciente teve 

cuidado ou queixas referentes à dor. Os pacientes foram identificados a partir da 

vinculação a uma seguradora de saúde de Colorado, Estados Unidos e avaliados os 

atendimentos de um ano antes e dois anos após a inclusão no estudo. Dos 16567 

pacientes, 67% (11.161) tiveram somente um episódio de dor lombar, e 4,5% (743 

pacientes) tiveram mais de seis episódios. O uso de serviços de atenção primária foi 

maior para pacientes com dois episódios (98%), caindo para (91,8%) nos pacientes 

com mais de 6 episódios (p<0,001). A utilização de serviços de ambulatório, 

ambulatório especializado em dores lombares, serviços de saúde mental e 

atendimento hospitalar aumentou conforme o aumento dos episódios de dor166. 

O resultado no estudo citado demonstra que a frequência da dor 

pode direcionar o tipo de serviço procurado; ou seja, dores pouco frequentes levam 

a serviços de atenção primária, e dores mais frequentes causam a busca por 

serviços especializados e de nível terciário de assistência. Como o critério usado 

neste estudo foi o desfecho do uso de serviços, uniu atendimentos como consultas e 
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também internações. Isto pode ter interferido para não associação da freqüência dos 

episódios da dor com o uso por serviços. 

Nas análises dessa pesquisa envolvendo idosos portadores de 

dores crônicas de duração há mais de um ano e residentes na área urbana de São 

Paulo, algumas variáveis não interferiram na utilização dos serviços de saúde. Entre 

estas variáveis, estão as sociodemográficas como: faixa etária, sexo, trabalho, renda 

familiar e morar sozinho (Tabela 11). De todas as patologias pesquisadas na analise 

univariada somente os idosos portadores de dor crônica e asma buscaram mais 

serviços de saúde (p<0,005), porém essa tendência não permaneceu significativa 

nas análises multivariadas (Tabela 13).  Também o grau de dependência nas 

atividades de vida diária e nas alterações de mobilidade não interferiram na busca 

por atendimentos.  

Sabe-se que o uso de serviços de saúde é um fenômeno multicausal 

e que envolve, entre outros aspectos, fatores relacionados aos indivíduos e à 

organização dos serviços. Os referentes ao cliente incluem aspectos sociais, 

condições de saúde e culturais; já os relacionados ao sistema de saúde incluem 

disponibilidade de serviços, condições de acesso, qualidade da assistência e vínculo 

da população com os serviços disponíveis, entre outros.  

Vários outros aspectos poderiam estar relacionados às 

consequências da dor crônica na vida dos idosos e como está doença esta 

associada à utilização do serviço de saúde. Entre alguns, podemos citar: alterações 

psicobiológicas que alteram a percepção de dor em idosos, mudanças nas 

estratégias de enfrentamento de doenças durante o curso da vida, a capacidade de 

resiliência do idoso ao sofrimento, o subtratamento e a dificuldade no controle da dor 

crônica como fator de desmotivação para a busca de serviços. Tais temas não foram 

objeto de nosso estudo, e não temos dados sobre estes aspectos em nossos 

achados; mas, serão apresentadas algumas considerações a seguir. 

Alguns achados apontam para a mudança das estratégias de 

enfrentamento da dor em diferentes etapas e faixas etárias da vida. Muitos 

pesquisadores argumentam que pessoas mais velhas tendem a preferir e realizar 
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estratégias passivas de controle da dor, nas quais muitas vezes se inclui a ajuda de 

profissionais. 

Com uma pesquisa, por telefone, com 474 adultos a partir de 18 

anos, avaliaram-se as estratégias de controle da dor. O estudo provou que os 

indivíduos que usam estratégias passivas de controle da dor utilizaram mais serviços 

de saúde, incluindo consultas a médicos, busca de outros profissionais de saúde e 

internação nos últimos seis meses. Idosos com mais de 70 anos utilizaram mais 

frequentemente estratégias passivas167. Os resultados deste estudo podem ajudar a 

explicar porque idosos com dor procuram serviços de saúde para o alívio de seu 

sofrimento.  

Pesquisa com 1608 pessoas a partir de 25 anos demonstrou que os 

acima de 59 anos com dor crônica consultaram mais clínicos gerais, usaram mais 

medicações prescritas e menos medicações não prescritas do que os indivíduos 

mais jovens44. 

Uma comparação entre as estratégias de enfrentamento da dor 

entre pacientes com anemia falciforme mostrou que indivíduos entre 16 e 36 anos 

procuram mais serviços de emergência e internações  para o controle de suas 

crises, enquanto os pacientes de 38 a 62 anos buscam mais atendimento em 

clínicas, mesmo com características iguais da queixa álgica e suas 

consequências170. Este resultado demonstra uma mudança na estratégia de 

enfrentamento com a manutenção de queixas álgicas no transcorrer da vida. 

Pesquisa qualitativa com 72 idosos australianos pesquisou as 

preferências e barreiras relatadas por idosos quanto ao manejo de sua dor. Os 

idosos relataram preferir estratégias nas quais tenham independência na sua 

realização e que tenham menor custo, tais como: remédios caseiros, massagem e 

medicações tópicas, aplicação de calor ou frio e estratégias cognitivas, como 

distração. Entre as estratégias menos preferidas estão: medicamentos, fisioterapia e 

exercícios, ou seja, as mais indicadas normalmente por profissionais de saúde. As 

principais barreiras para o controle da dor relatadas pelos idosos foram 

categorizadas como: acesso aos serviços, efeitos colaterais de medicamentos, falta 
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de informações, atitudes dos idosos frente à dor, atitudes de outras pessoas e 

profissionais percebidas pelos idosos, medo de perda da autonomia, experiências 

desagradáveis e ineficientes com o tratamento, desgosto e descrença em testes 

diagnósticos171. As estratégias de enfrentamento e as barreiras relatadas pelos 

idosos podem explicar o porquê dos idosos passarem a procurar menos serviços de 

saúde à medida que sua dor se mantém por mais de dois anos.  

Os resultados de Lansbury171 (2000) se diferem dos estudos 

anteriores apresentados44,167,170. O fator que pode ter influenciado nesta diferença 

são as metodologias distintas usadas nas pesquisas. 

Muitas vezes a dor é considerada pelos idosos e profissionais de 

saúde como algo natural do processo de envelhecimento. Esta ideia provoca uma 

inadequada avaliação e controle da dor, o que impõe a população idosa sofrimento 

desnecessário e incapacidades161,172- 174 . 

Entre 152 indivíduos acima de 65 anos que receberam cuidados 

públicos na Suécia, verificou-se o grau de concordância entre a avaliação dos 

profissionais e a autoavaliação dos idosos. Entre muitos outros sintomas e queixas, 

a dor foi um dos que apresentou concordância pobre (Kw=0,21)174. Estes achados 

comprovam que a dor é, muitas vezes, não valorizada e subidentificada por 

profissionais da saúde.  

Estudos têm demonstrado um inadequado tratamento da dor, o que 

reforça a hipótese de que a diminuição da busca de atendimentos por idosos com 

dores de duração acima de dois anos pode estar relacionada à pouca efetividade no 

controle álgico161,172,173. 

Pesquisa longitudinal com indivíduos entre 55 e 85 anos residentes 

nos Países Baixos encontrou forte associação entre dor e depressão na análise; 

provou ainda que a dor é um agravo mais persistente entre os idosos do que a 

depressão. Uma hipótese para explicar este achado é que a dor é mais sub-tratada 

entre os idosos do que a depressão172.  
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Ao ser analisado o uso de analgésicos em base de dados 

canadenses, autores encontraram que um terço dos idosos tinha recebido alguma 

prescrição de analgésicos. Mulheres, pessoas mais velhas e portadores de câncer 

tiveram mais prescrição. Morar na zona rural diminuiu a chance de receber 

prescrições de opióides, mesmo entre idosos com câncer. O autor refletiu que há 

diversas barreiras para a prescrição de opioides para dores crônicas de origem não 

oncológica, entre eles: o sub-relato do sintoma, múltiplas doenças, receio de efeitos 

colaterais e interações medicamentosas, receio de dependência e abuso, crenças 

de idosos e profissionais, fatores culturais, organização do sistema de distribuição e 

dificuldades de mobilidade e acesso175. Considerando que 46% dos idosos 

envolvidos, nessa pesquisa, referiu dor intensa ou muito intensa, é preciso 

questionar, quais alternativas de tratamento eles têm recebido, o quanto também, no 

Brasil, o uso de opioides está aquém da necessidade e indicação terapêutica dos 

pacientes que esperam e buscam o controle de sua dor, especialmente entre idosos. 

Estudo canadense avaliou 193.158 idosos, entre 60 e 115 anos, 

vinculados a serviços de assistência domiciliar e serviços de cuidados contínuos 

complexos, e, encontrou que a prevalência e a intensidade de dor diminuíram com o 

aumento da idade, independentemente das comorbidades, do prejuízo cognitivo e 

uso de analgésicos. O estudo encontrou também uma possibilidade maior de não 

tratamento com analgésicos entre os mais velhos. A diminuição de analgesia 

ocorreu principalmente quando relacionada à utilização de drogas, como codeína e 

morfina. Entre os centenários, 20% dos que relataram dor intensa não receberam 

qualquer analgesia, e somente 30% destes recebiam analgesia com derivados de 

morfina; enquanto nos idosos entre 65 e 69 anos, esta porcentagem chegou a 50%. 

As análises sobre analgesia foram possíveis somente para os idosos em  cuidados 

domiciliares161.  

 Uma metanálise sobre o efeito dos programas de intervenção para 

o controle de doenças crônicas em idosos analisou estudos publicados até 2004, 

tipo caso controle randomizado, referentes ao controle de hipertensão, diabetes e 

osteoartrite.  Os resultados usados pela avaliação dos programas direcionados para 

osteoatrite foram controle da dor e funcionalidade.  Dos 21 estudos sobre 

osteoartrites em 14 estudos foram analisados 16 desfechos para controle da dor. 
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Após todas as análises, que incluíram controle do tamanho da amostra e metanálise 

dos resultados, entre outros, os resultados dos programas não comprovaram 

melhora clínica significativa da dor. A comparação mostrou uma diferença entre os 

grupos de intervenção e o controle de - 0.06 (IC= -0,10, -0,02), valor que representa 

2mm nos 100mm na escala visual analógica173. Esta metanálise aborda a pouca 

eficácia dos programas relacionados ao controle de dor da osteoartrite, fato que 

pode provocar uma menor procura dos serviços pelos idosos portadores de dores 

crônicas por esta patologia. 

Entretanto, outra revisão bibliográfica analisou 27 estudos sobre o 

resultado de programas para idosos portadores de dores musculoesqueléticas e 

encontrou resultados mais favoráveis: em 96% dos estudos, os resultados foram 

positivos. A proporção de mudança na intensidade da dor ficou entre 18% e 85%, 

com média de 23% de melhora; o grau de incapacidade provocada pela dor foi de 

um aumento de 2% para uma redução de 70%, com média de redução de 19%. Os 

dados indicam diferenças no controle da dor conforme as etnias pesquisadas. O 

estudo analisou programas de controle de dor para osteoartrite, terapias como ioga, 

massagem e Tai chin, com diferentes delineamentos176. As diferenças 

metodológicas entre os dois estudos, de Chodosh173 e de Reid176, podem ter 

determinado as diferenças de resultados, já que Chodosh173 realizou metanálise 

enquanto Reid176 se limitou à revisão bibliográfica. 

Por outro lado, estudos comprovam que o maior acesso a serviços 

permitiu a utilização de diferentes terapêuticas para dor. Pesquisa com pacientes a 

partir de 18 anos com dor lombar crônica, ou seja, com duração há mais de três 

meses, apontou que indivíduos que realizaram mais consultas e com acesso a 

outros profissionais como fisioterapeuta e médicos acupunturistas, tiveram maior 

chance de realizar acupuntura177. 

Como os dados do estudo SABE de 2006 não incluem avaliações 

sobre a eficácia no controle da dor entre os idosos pesquisados, esta hipótese não 

pode ser confirmada com base em nossos resultados. Estudos com outros 

delineamentos poderão enriquecer esta discussão a partir da observação da 

realidade no Brasil. 
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Outra hipótese para explicar a diminuição da procura de serviços por 

idosos com dor de longa duração é: as diferenças na avaliação e percepção 

dolorosa nesta faixa etária. 

O envelhecimento provoca a diminuição do limiar sensitivo, que 

poderia explicar as alterações nas manifestações dolorosas. Estas alterações são 

amplamente conhecidas nas situações de lesões agudas de órgãos onde a 

manifestação álgica é diferente do padrão de dor referido por adultos jovens com  

lesões similares. A hipótese para explicar este fato é a degeneração de estruturas do 

sistema nervoso periférico e central que poderiam alterar o processamento e a 

percepção do estimulo álgico. Entretanto, não esta claro como este processo 

degenerativo da senescência afeta ou não a percepção da dor crônica.  

Algumas alterações morfofisiológicas do sistema nervoso são 

comprovadas pela pesquisa e literatura mundial. Apresentaremos, a seguir, algumas 

descobertas sobre dor crônica em idosos e seus efeitos no sistema nervoso.  

Buckalew et al.178 realizaram estudo caso controle com 16 idosos, 

oito com dor lombar crônica e oito sem dor. Encontraram que, nos idosos com dor, 

há uma significativa diminuição no volume da massa cinzenta no córtex parietal 

posterior e no volume da massa branca, do cíngulo médio no hemisfério esquerdo. 

Sabe-se que o córtex parietal posterior participa na percepção da dor, mas não se 

sabe qual o significado clínico das alterações morfológicas encontradas.  O que os 

autores encontraram no mesmo estudo é que os idosos com dor lombar crônica 

também tiveram prejuízo na atenção e flexibilidade mental. 

Karp et al.179  discutem diversas alterações que ocorrem no sistema 

nervoso central, em idosos com alterações, como Alzheimer, e com alterações da 

senescência, buscando relaciona-las com a fisiopatologia da dor. Os autores 

destacam que ocorrem alterações que prejudicam o sistema inibitório descendente 

da dor e alteram o mecanismo “gatilho de modulação da dor”. Karp179 e 

colaboradores (p.112) definem “dor homeostenose” como a “diminuição da 

habilidade dos organismos envelhecidos para efetivar uma resposta ao estresse 

causado pela dor.” Entre os fatores que poderiam contribuir com esta diminuição os 
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autores citam a diminuição das reservas cognitivas, a diminuição da densidade de 

receptores de opioides, alterações na farmacodinâmica, farmacocinética, 

polifarmácia, diversas comorbidades, isolamento social, solidão, depressão e 

incapacidade para vida diária. 

Karp et al.179 apresentam também algumas alterações na 

morfofisiologia do sistema nervoso da pessoa idosa que podem afetar a percepção 

do estimulo álgico, tais como: diminuição da densidade, número de receptores e da 

velocidade das fibras periféricas mielinizadas e amielinizadas,  entre elas a fibra A 

delta. A diminuição do volume cerebral, o surgimento de placas senis e neurofibrinas 

que podem afetar áreas envolvidas na percepção da dor,  tais como; córtex frontal, 

córtex anterior, córtex insular e hipotálamo. Morte neuronal e gliose podem 

interromper tratos nervosos diretamente envolvidos na  inibição descendente da dor. 

Este fenômeno ocorre na massa cinzenta periaquedutal, lócus coerulus, núcleo 

magno da rafa, áreas ricas em receptores de opioides e de monoaminas. Os autores 

citam ainda alterações da densidade de receptores e na ação de 

neurotransmissores, como serotonina, norepinefrina e acetilcolina, todos envolvidos 

nos processos inibitórios da dor179.  

Todos esses achados reforçam a hipótese de que a percepção da 

dor pelos idosos pode ser alterada. Isto explicaria que, mesmo possuindo dores 

similares às pessoas de outras idades, a dor dos idosos não os incomode tanto. O 

que, consequentemente, facilitaria o processo de adaptação ao sofrimento e levaria 

à menor procura de assistência. Entretanto há controversas sobre a afirmação que, 

o avançar da idade diminui a percepção da dor levando a uma diminuição da 

prevalência e intensidade desta.  

Uma hipótese é de que a menor procura de serviços de saúde por 

idosos com dores de mais longa duração pode ser explicada também pelas 

alterações morfofisiológicas do envelhecer.  Certamente, o uso de serviços de saúde 

é um fenômeno multideterminado, podendo incluir aspectos biológicos, psicológicos 

e sociais, que, por sua vez precisam ser melhores elucidados.  
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Entre os aspectos psicoemocionais da reação dos indivíduos com 

doenças e sofrimentos crônicos no transcorrer da vida, está o desenvolvimento da 

capacidade de resiliência, presente em muitos idosos. 

Entende-se por resiliência a capacidade de reagir positivamente a 

uma situação adversa e de sofrimento100.  Pinheiro180 (2004) e Resende181 (2010) 

definem resiliência como a habilidade que o indivíduo tem para reconhecer o 

sofrimento, perceber seu sentido e tolerá-lo até resolver os conflitos de forma 

construtiva.  

Oaksford, Frude e Cuddihy182 (2005) discutem ainda evidências nas 

quais eventos estressantes podem levar algumas pessoas a tornarem-se mais fortes 

e a crescerem psicologicamente, o que ajudaria no enfrentamento positivo de 

adversidades como a dor. 

 

 
5.7  ASSOCIAÇÃO  ENTRE  DOR  CRÔNICA  E  RELATO  DE  QUEDA  
        PELOS  IDOSOS 

 

O estudo observou prevalência de queda de 28% entre os idosos 

incluídos nas análises, 26,4% para aqueles sem dor crônica e 31,6% para os com 

dor crônica, sem diferença estatística. 

Alguns estudos não observaram relação entre dor e quedas, à 

semelhança do observado na presente pesquisa. 

Revisão sistemática com meta análise que inclui 74 estudos 

prospectivos e teve como critérios que a população dos estudos incluísse: 80% ou 

mais da população com 65 anos ou mais, que morasse na comunidade, Na análise 

dos estudos 31 fatores de risco foram identificados como incluídos em no mínimo 

cinco estudos. Na meta análise não se observou relação entre dor e queda183. Esta 

revisão incluiu estudos com  populações  semelhante a nossa população, idosos da 

comunidade e 20% com 65 anos ou mais, e, apresentou resultados similares ao 

nossos. 
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Em análise dos diagnósticos de enfermagem relacionados à queda 

em idosos participantes de uma Universidade Aberta da Terceira Idade (UNATI) não 

se observou associação entre quedas e os diagnósticos: visão alterada, audição 

alterada, dores osteoarticulares, marcha alterada e hipotensão postural76.  Esse 

estudo com dados de prontuários de 490 idosos (a partir dos 60 anos) observou 

30% de quedas e testou, mas não observou relação entre dor articular e queda76 .  

Três estudos feitos com idosos institucionalizados analisaram a 

prevalência de quedas e observaram que ficou entre 32,5% e 38%, pouco superior 

ao observado na presente pesquisa (28%), possivelmente por envolverem de idosos 

institucionalizados. Dois estudos não analisaram a relação dor e queda184,185 e no 

estudo realizado com 436 idosos de todas as instituições de Pelotas, a dor nas 

costas esteve relacionado à maior ocorrência de quedas186. 

Estudos brasileiros com idosos residentes na comunidade 

observaram prevalência de queda entre 27,6% e 34,8%, similar à encontrada em 

nossas análises68,73,76,187.   

Estudo transversal que envolveu 4003 idosos, com 65 anos ou mais,  

residentes em 41 municípios de sete estados brasileiros e na área de abrangência 

de uma unidade básica de saúde (UBS), encontrou prevalência de queda de 34,8% 

sendo  a maior entre as mulheres (40%)73.  

Siqueira187 e colaboradores analisaram a prevalência de queda para 

6.616 idosos residentes em 100 municípios de 23 estados brasileiros. Os idosos 

responderam sobre a ocorrência de queda no mês anterior à entrevista. A 

prevalência foi de 27,6% (IC 95%=26,5 – 28,7). 

Perracini e Ramos68 realizaram um seguimento de dois anos, por 

meio de inquérito domiciliar, com 1667 idosos com 65 anos ou mais, todos 

residentes na cidade de São Paulo  e encontraram que a prevalência de quedas ,no 

último ano, foi de 31%.  

Estudos internacionais, com idosos da comunidade e sem 

considerar a ocorrência de dor crônica, também encontraram prevalência de quedas 

entre 23% a 55%61,84,188-190.  



 

 

                                                                                                                                                     112 

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���	�����
 

Entre os fatores que influenciam a prevalência de quedas, destaca-

se a estratégia de avaliação. Estudos de coorte tendem a encontrar prevalências 

mais altas61,84.   

Uma análise comparativa entre sete cidades incluídas no estudo 

SABE mostrou que a prevalência de quedas variou de 21,6% em Bridgetown, 

Barbados  a 34% em Santiago no Chile: em São Paulo a prevalência geral variou de 

12,2% a 29% conforme o número de quedas188.  

Estudos internacionais, com idosos da comunidade e com dor 

crônica, observaram prevalência que variou entre 25,3% e 57,9%, conforme o local e 

natureza da dor, sendo que em muitos estudos podem ter sido incluídas dores 

agudas e crônicas. Entre idosos com fibromialgia (múltiplos locais de dor), a 

prevalência de queda foi de 40%191, naqueles com dor no quadril foi 45%81,88, idosos 

com dor no pé apresentaram prevalência de 57,9%190 e, entre idosos com queixa de 

dor em geral, relato de queda ocorreu em 25,3% dos avaliados82.  

As análises desta pesquisa não observaram associação entre as 

características da dor crônica, frequência, localização e intensidade com o relato de 

quedas. Os aspectos que demonstraram associação com queda foram: dor com 

duração superior a dois anos, que aumentou o risco de queda em 39%, comparada 

aos indivíduos sem dor (p=0,015); e as dores que interferem moderadamente e 

bastante no trabalho, que aumentaram em 56% a chance de ter queda (p=0,039 e 

p=0,042, respectivamente) (Tabela 20). No entanto, essas associações perderam 

significância nas análises múltiplas e indaga-se por que.  

Alguns estudos internacionais mostraram algumas características da 

dor que se associaram ao maior risco de queda61-63,80,83-86,88,189,190,192.  

As características e os locais de dor que aumentaram a ocorrência 

de queda foram: queixa de dor em geral80,83,86,88,189, dor no pé61,85,190, dor  quadril81 

,dor em dois ou mais locais63 ,dor em região dorsal e cervical185,188, dor em duas ou 

mais articulações84, dores em locais diferentes de MMII61, dor generalizada 

moderada a intensa61, dores mais intensas84,192  e dores que interferem nas 

atividades diárias62,84. Descreveremos, a seguir, alguns desses estudos. 
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Um estudo de coorte com 18 meses de duração, no qual os 

participantes informavam mensalmente sobre a ocorrência de queda, comprovou 

que 55% das pessoas referiram, no mínimo, a uma queda no período. Ajustado para 

a idade, o risco de queda por ano por pessoa foi de 1,18 (IC=1,13-1,23), para os 

indivíduos com dois ou mais locais de dor articular; 0,90 (IC=0,87-0,92), para os com 

um local de dor; e, 0,78 (IC=0,74-0,81), para os sem dor84. A metodologia desse 

estudo permite uma avaliação mais precisa sobre a ocorrência de queda, já que o 

dado era coletado mensalmente, fato que pode ter causado maior prevalência de 

queda do que o observado em outros estudos. Os autores não informaram a 

prevalência de dor entre os idosos. 

Barragan-Berlanga80 pesquisou adultos com mais de 50 anos e 

encontrou associação entre dor e quedas. A prevalência de dor foi de 41,5%. A 

frequência de quedas entre os indivíduos com mais de 65 anos e com dor foi de 

51,8%, enquanto nos idosos sem dor foi de 35% (p=0,0001 RP=1,99 e IC=2,6-3,46).  

Alguns aspectos podem ter influenciado este resultado; a queixa de dor foi 

investigada com a pergunta: “O senhor tem sentido dor frequentemente?” As quedas 

foram investigadas no período de dois anos. Com essas questões, a prevalência de 

dor pode ter incluído dor aguda, por isso não é possível confirmar uma coincidência 

temporal entre as duas queixas dor e quedas.  

Estudo transversal com 3509 residentes na Austrália, a partir de 49 

anos de idade, encontrou que aqueles que referiram interferência moderada ou 

intensa da dor nas atividades, relataram mais quedas (RP=1,42, p=0,0001) ou 

múltiplas quedas (RP=1,62, p=0,0156) do que sujeitos sem dor62.  

Duzentos e treze pessoas (60-80 anos) foram recrutadas para um 

estudo que buscou avaliar a relação entre alterações no pé e quedas e observou 

que a dor no pé apresentou OR=2,5 (IC=1,03-6,12) para a ocorrência de queda85.  

Queixa de dor, com ocorrência no último mês e com três meses de 

ocorrência no último ano, teve associação com queda, que foi avaliada a cada mês 

durante 18 meses, em idosos com 70 anos ou mais que viviam em Boston. Houve 

um maior risco de quedas observado nos idosos com dois ou mais locais de dor 
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(OR=1,53, IC=1,17-1,99) e naqueles com maior intensidade de dor (OR=1,53, 

IC=1,12 – 2,08), comparado com as pessoas sem dor e com menor intensidade de 

dor84. 

Em um estudo de coorte com mulheres incapacitadas (n=940) 

residentes na comunidade, com três anos de seguimento e avaliação a cada seis 

meses, a prevalência de dor foi de 36% a 39%.  Demonstrou-se  maior  risco, de 

queda entre as idosas com dor generalizada, de moderada a intensa, OR=1,66 

(IC=1,25-2,21) comparadas àquelas sem dor ou com dor leve em somente um local. 

O uso de analgésicos diminuiu o risco de quedas entre estas idosas61. Mulheres com 

dores em locais específicos que não os MMII e não generalizada, tiveram risco 

aumentado de quedas OR=1,36 (IC95%=1,02-1,82)61. Este resultado é diferente de 

outros estudos que relacionam dores em MMII como fator de risco para queda, mas 

é coerente com a hipótese de que dor moderada ou intensa em MMII diminuiria a 

movimentação do indivíduo, diminuindo assim o risco de quedas. A maior 

prevalência de quedas neste estudo pode ser explica pois  a população era formada 

por idosas com alguma grau de incapacidade. 

Em estudo que envolveu 95 veteranos americanos, que haviam 

apresentado queda no último ano, a dor foi preditor de diminuição do balanço e da 

mobilidade, entretanto, não esteve relacionada ao medo de cair83.  

Divani88 investigou 1174 pacientes sobreviventes de um Acidente 

Vascular Encefálico (AVE), com 65 anos ou mais, e encontrou relação entre dor 

(OR=1,4, p=0,002) e ocorrência de quedas.  

Entre idosos nigerianos (n=2096) alguns locais de dor tiveram 

relação com o relato de queda no último ano, tais como: dor articular/artrite (OR=1,7 

e IC=1-2,7), dor em região dorsal e cervical (OR=1,3, IC=1-1,7) e presença de 

qualquer dor nos últimos 12 meses (OR= 1,9 e IC=1,1-3,4). A prevalência de queda 

na população pesquisada foi de 24%189. 

Dor  no  pé  esteve associado  à  maior  prevalência  de  queda  no 

último ano entre idosos australianos residentes na comunidade (57,9% vs 42,1%,  

p= 0,04)190.  
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Estudo de coorte com três anos de seguimento com pessoas de 65 

anos e mais, residentes em Amsterdã, observou queda em 21% dos que relataram 

dor nas quatro semanas anteriores a entrevista, e queda em 9% dos que não tinham 

dor. Este resultado levou os autores a sugerirem que a variável dor fosse incluída 

entre os preditores para queda em estudos futuros86.  

Rutledge191 avaliou os fatores de risco para queda em pessoas com 

fibromialgia de 50 a 85 anos; e a variável intensidade de dor não apresentou 

associação com maior risco de queda. Três variáveis tiveram associação: percepção 

de instabilidade postural, alteração equilíbrio e velocidade na execução de tarefas.  

Em estudo caso controle, com idosos acima de 60 anos, no Reino 

Unido, compararam-se idosos com dor no quadril e sem dor, nos últimos 12 meses e 

observou-se que mulheres com dor no quadril tiveram risco aumentado de quedas 

(OR=3,6 IC=1,9-6,7)192. 

Yagci82 e colaboradores estudaram 240 pessoas e compararam 

pessoas entre 50 a 64 anos e entre 65 a 75 anos. Encontraram que os acima de 65 

anos referiram mais quedas e apresentaram pior desempenho físico no teste de 

equilíbrio. O estudo investigou dores localizadas na parte inferior do corpo, lombar e 

MMII e não observou maior ocorrência de queda à dor. 

Estudo que envolveu 61 idosos institucionalizados da cidade de São 

Carlos / BR e não encontrou indícios de que a queda estivesse relacionada com a 

presença de doenças (p=0,80) ou queixas dolorosas (p=0,22 para dor em membros 

superiores e inferiores e p=0,94 para dor na coluna). Foram fator de risco para 

quedas menor força de preensão manual, ser mais velho e ser incapaz de assistir 

televisão77.  

Em nossos resultados, as características de dor que aumentaram o 

relato de queda foram dores de mais longa duração e as dores que interferiam 

moderada ou intensamente no trabalho. Entretanto, estes achados perderam 

significância na análise multivariada.  

Não foram encontrados estudos que avaliassem a duração da dor e 

sua associação com queda. Possível hipótese é que, com a prolongada manutenção 
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da dor os idosos desenvolveriam mecanismos de adaptação e gradativamente 

voltariam a desenvolver atividades antes impedidas pela dor. No entanto, essas 

atividades poderiam aumentar o risco de queda, o que não foi observado.  

Quanto à dor que interferia moderadamente no trabalho, encontrou-

se um estudo que observou resultados semelhantes aos encontrados na análise 

univariada. Pesquisa longitudinal com 749 idosos acima de 70 anos e provou que os 

idosos que relataram, na primeira coleta, “dor que interferia nas atividades diárias” 

tiveram maior risco de queda84.  

Nos diversos estudos sobre fatores de risco para quedas entre 

idosos, limitações funcionais estão frequentemente associadas à esse 

evento68,78,86,183,187,193,194. A explicação para isso pode ser que idosos com limitações 

funcionais são portadores diversas outras doenças e morbidades  que os 

predispõem ao risco aumentado de quedas.  

Vale ressaltar que os fatores de risco para queda são diversos e que 

as estratégias utilizadas para avaliar a ocorrência são também muito variadas, o que 

dificultam a comparação entre achados.  

Estudos de revisão e meta análise tentaram definir quais 

características causariam maior risco aos idosos78,183 e encontraram osteoporose, 

incontinência urinária e artrite como fatores de risco para quedas, o que concorda 

com os resultados desta pesquisa que observou que artrite influiu na prevalência de 

queda, e osteoporose e incontinência apresentaram–se como fatores de risco entre 

os idosos com dor (Tabela 21). 

Em algumas pesquisas não se conseguiu associar osteoporose 

como fator de risco para quedas mas, na maioria dos achados, ela foi relacionada à 

maior ocorrência de graves fraturas provocadas pelas quedas195,196.  

Estudo com 2322 idosos da Turquia, vinculados ao ambulatório de 

um hospital, avaliou vários fatores de risco. Dor não foi incluída entre os fatores 

analisados; osteoporose não mostrou associação com quedas. Os fatores de risco 

que mantiveram significância até o final das análises foram: ser mulher, ter 
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problemas visuais e auditivos, usar acessórios para movimentação, problemas de 

mobilidade e depressão197.  Em nossos resultados, a dor causou alterações de 

mobilidade entre os idosos, quando comparados com idosos sem dor (Tabela 7).  

Fato que pode dificultar os estudos envolvendo osteoporose é o 

baixo índice de diagnóstico desta patologia, observado na prática e comprovado em  

pesquisa. Estudo que envolveu 56 idosos internados devido a fratura de fêmur, 

demonstrou mortalidade, em seis meses após a fratura, de 23,2% e piora da 

capacidade funcional em 70% dos idosos. Apesar de ser a osteoporose importante 

fator de risco para esse tipo de fratura, somente 13,9% tiveram o diagnóstico de 

osteoporose confirmado, enquanto 11,6% iniciaram o tratamento. Esse fato alerta 

para a deficiência na identificação e tratamento da doença 195.  

Inquérito com pessoas a partir de 40 anos residentes, em 150 

cidades  de cinco regiões do Brasil, encontrou nas análises univariadas, entre outras 

variáveis, que: osteoporose e dor crônica em região lombar estavam relacionadas a 

recorrência de quedas, tanto em homens quanto em mulheres. Osteoartrite teve 

associação com queda recorrente somente entre as mulheres. Porém nas análises 

multivariadas, todas estas variáveis perderam significância estatística198.  

Idosas com osteoporose confirmada por densidometria óssea 

apresentaram maior frequência de quedas (51,1% e p<0,001) e apresentaram risco 

ajustado de 1,9 vez maior de quedas (IC=1,3-3,4)  enquanto 3,2  vezes maior de 

quedas recorrentes, comparadas ao grupo sem osteoporose (IC=1,2 -8,2)199.  

Estudo em serviço de emergência encontrou associação entre alto 

risco para ter osteoporose (OR=2,2 IC=1,2-3,7) com queda em idosos holandeses. 

Foi considerado alto risco para osteoporose o idoso com fratura, após os 50 anos  

e/ou uma ou duas fraturas de vértebra; e/ou mulheres com fratura de quadril, baixo 

peso e severa imobilidade. A maior idade e o alto risco para osteoporose se 

relacionaram com quedas graves196.  

Vários estudos tentam explicar a relação entre osteoporose e 

quedas, apesar da reconhecida alteração postural provocada pela osteoporose com 

aumento da cifose cervical e torácica, mudança do centro de pressão e equilíbrio, 
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alguns mecanismos compensatórios poderiam diminuir o risco de queda. Assim os 

resultados ainda são inconclusivos200,201. Entretanto, é frequente na literatura 

internacional a ênfase em se prevenir quedas em idosos com osteoporose visando à 

prevenção de fraturas e incapacidades.  

Barret-Connor202, em estudo longitudinal, com duração de seis anos, 

que envolveu 66.000  mulheres americanas, encontrou diversos fatores de risco para 

quedas, provando a multi dimensionalidade do fenômeno. Artrite foi considerada 

fator de risco para quedas, entre outros fatores avaliados. Porém, não se incluiram 

nas análises, dor, osteoporose e incontinência, que foram significativos em nosso 

estudo. 

 Concordando  com  o  estudo  acima  descrito,  há  uma  meta 

análise que apontou artrite como fator de risco para quedas em geral (OR=1,41 

IC=1,09-1,81 e p=0,03), mas não como fator de risco para quedas recorrentes183.  

É frequente que alterações radiológicas de artrite não se constituam 

em risco para queda. Dois estudos comprovam essa afirmação192,203. Alterações 

radiológicas sugestivas de osteoartrite no quadril não se associaram a quedas entre 

idosos do Reino Unido192. Ao avaliar a relação entre alterações radiológicas de 

artrite e quedas em 850 pessoas, entre 50 e 80 anos, foi encontrada uma relação 

entre dor  e menor tempo de reação, alterações de equilíbrio, propriocepção, força 

de extensão do joelho e sensiblidade203. Estas alterações podem predispor a maior 

ocorrência de quedas.  

Esses dois estudos citados anteriormente confirmam que os 

sintomas  e as alterações provocados pela artrite é o que influencia no risco de 

quedas entre idosos, mais do que somente alterações  radiológicas. Um destes 

sintomas é a dor. Assim, o fato que parece explicar a relação entre artrite e quedas é 

a ocorrência de sintomatologia203. A simples presença de alterações radiológicas de 

artrite parece não aumentar os riscos de queda184,185,195,203.  

Em dois estudos com idosos institucionalizados, não foi encontrada  

uma relação entre artrite e problema na coluna com as quedas184,185. 
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A literatura não é conclusiva sobre incontinência urinária e queda, 

mas alguns achados brasileiros e internacionais indicaram-na como fator de risco 

para quedas entre idosos75,76, 88,183,196,197. 

Estudo caso controle, realizado no Rio de Janeiro – Brasil, comparou 

250 idosos internados com fraturas de fêmur em hospitais públicos com 250 idosos 

da comunidade, pareados por sexo, idade e local de moradia. Os fatores que 

aumentaram o risco de quedas foram: baixo IMC, déficit cognitivo, história de AVE, 

incontinência urinária (OR= 3,05,IC= 1,82-5,12, p<0,001) uso de benzodiazepínicos 

e de relaxantes musculares75. Neste estudo, citado, incontinência urinária foi fator de 

risco para queda, assim como ocorreu em nossos achados (Tabela 21). Embora o 

uso de relaxantes musculares possa indicar a existência de dor, dor não apareceu 

como fator de risco.  

Em estudo com idosos após a ocorrência de AVE, incontinência 

urinária teve relação com queda (OR=1,4), mas perdeu significância estatística ao 

final das análises multivariadas75. O mesmo ocorreu com o estudo com idosos turcos 

no qual a incontinência urinária teve associação nas análises univariadas, que não 

se manteve nas análises multivariadas197.  

Em estudo de meta análise, incontinência urinária mostrou-se fator 

de risco para quedas com OR, variando de 1,33 para quedas em geral a 1,71 para 

quedas recorrentes e p<0,005183.  

Análise de dados do estudo SABE demonstrou que em São Paulo 

sexo feminino, idade mais avançada,  maior escore de sintomas depressivos e 

diabetes foram fatores de risco para queda. Artrite e incontinência urinária foram 

significativas na associação com dor e queda nas analises do presente estudo e 

foram também significativas em outras cidades avaliadas pelo SABE, mas não em 

São Paulo. Nesse estudo a dor não aparece com provável fator de risco pois os 

dados analisados referem-se a coleta do  ano de 2000, quando as questões sobre 

dor não haviam sido incluídas188. 

Estudo que analisou prontuários de idosos participantes de UNATI 

no Rio de Janeiro, demonstrou associação de queda com perda de equilíbrio 
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(p<0,001), pressão arterial elevada (p<0,001), fraqueza (p<0,025) e incontinência 

urinária (p<0,025). Porém, não se encontrou associação entre visão e audição 

alterada, dores osteoarticulares, marcha alterada e hipotensão postural76. O 

resultado desse estudo concorda com nossos achados quando associa queda a 

ocorrência de incontinência e não encontram associação entre dores e quedas. A 

ocorrência concomitante de dor e incontinência urinária  aumentou em 49% o risco 

de queda nas analises ajustadas para sexo e idade em nossos resultados (Tabela 

21). 

Estudo holandês com idosos atendidos em serviços de emergência 

devido à queda relacionou diversos fatores de risco para queda em idosos acima de 

65 anos; comprovou-se que, entre outros fatores de risco, a incontinência (OR=1,7  

IC 95% 1-2,7) está entre os que apresentou associação independente entre queda e 

quedas recorrentes. O estudo não incluiu a dor como variável de análise196.   

Uma hipótese para a associação entre dor e incontinência seja que o 

medo de perder urina resulte em deslocamentos mais bruscos, rápidos e menos 

cuidadosos, o que aumentaria o risco de quedas entre idosos. As causas de tal 

associação ainda não são claras.  

Do descrito, nota-se que as três variáveis que se mantiveram no 

modelo final são também reconhecidas em outras pesquisas como fatores de risco 

para quedas em idosos: osteoporose196,199,200,incontinência urinária75,76,78,88,183,188,196 

e artrite75,78,85,183,188,189,203. No entanto, em  poucos estudos estas variáveis não 

apresentaram relação com queda: incontinência urinária68,88,197, artrite184,185,192,194, 

osteoporose75,197,198. 

Alterações visuais aparecem também como fator de risco68,78. No 

resultado do presente estudo, catarata apresentou significância na univariada 

(Tabela 19), porém perdeu significância nas análises multivariadas. O fato que pode 

ter interferido neste resultado é que a variável utilizada foi “relato de diagnóstico de 

catarata”, o que pode ter deixado fora idosos com outras alterações visuais, também 

frequentes na senescência, e que poderiam interferir no risco de queda. 
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Não há uma proposta internacional de padronização dos fatores de 

risco  e das formas de avaliação destes nos estudos sobre quedas. Isso possibilita 

que variáveis significativas, em alguns estudos, não sejam incluídas em outras 

pesquisas. Assim, na literatura, é possível que haja,  um considerável número de 

fatores de risco. Alguns como ser mulher, mais velho, com história anterior de 

queda, alterações de mobilidade e maior dependência são mundialmente 

reconhecidos como fatores de risco para queda.  

A dor não tem sido incluída frequentemente como variável nas 

pesquisas, o que dificulta conclusões sobre se a dor aumenta o risco de quedas e 

quais características da dor aumentam o risco de queda. As pesquisas que abordam 

a dor e sua associação com queda não são suficientes para responder à questão. 

Estudos de coorte com número representativo de idosos que vivem na comunidade 

poderiam trazer contribuições para esclarecer alguns aspectos. Qual local de dor 

provoca quedas? A intensidade e a duração da dor interferem nesta associação?  

Como? 

Reconhecida é a multidimensionalidade dos fatores causais para 

quedas. O conhecimento atual indica que um conjunto de fatores leva à ocorrência 

desse agravo e muitos deles são passíveis de controle, como osteoporose e 

incontinência urinária. 

 

 
����  CONTRIBUIÇÕES  E  LIMITAÇÕES  DO  PRESENTE  ESTUDO 

 

Uma das fortalezas do presente estudo é a representatividade da 

amostra. A técnica de amostragem randomizada, baseada nos setores censitários, 

garantiu uma amostra representativa dos idosos residentes na área urbana de São 

Paulo capital, a maior cidade do Brasil. A amostra permitiu a representatividade de 

todos os extratos sociais, possibilitando aprofundamento da relação entre ocorrência 

de dor e condições socioeconômicas. 

A riqueza e  qualidade dos dados do estudo SABE viabilizaram a 

análise da relação de dor crônica e suas características com desfechos importantes, 
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como incapacidade, uso de serviços de saúde e quedas em idosos. A diversidade de 

informações também permitiu a caracterização completa dos idosos e o controle de 

diversas variáveis, fortalecendo as associações encontradas.  

A inclusão do tema dor na coleta SABE 2006 viabilizou a 

determinação da prevalência e características da dor crônica em idosos da 

comunidade de uma grande metrópole do hemisfério sul, além da análise de 

algumas consequências da dor crônica em idosos, e tais dados são raros ou 

inexistentes na literatura nacional e internacional e contribuem para o entendimento 

deste agravo.  

Entre as limitações temos o fato de que os dados utilizados foram 

oriundos de um inquérito sobre saúde em geral e não tinha como foco específico as 

análises sobre dor e suas consequências. Devido à amplitude dos objetivos do 

estudo SABE, o questionário possuía grande número de dados que poderiam 

influenciar os desfechos analisados. Por exemplo, a utilização dos serviços de saúde 

foi questionada de maneira ampla sem uma busca direta da relação entre a dor 

referida e o uso destes serviços. 

Outro aspecto a considerar é o fato de que os dados analisados se 

baseiam exclusivamente no autorrelato dos idosos das morbidades e dos fenômenos 

analisados. São amplamente difundidas as potencialidades e debilidades desta 

estratégia de coleta de dados. Há fortes indícios que a memória tende a ser eficaz 

para fatos marcantes, como a hospitalização e a queda;  mas pode não ser tão 

precisa para fatos como consultas. Há tendência de subestimativa na frequência do 

uso de serviços de saúde, quando os dados dependem exclusivamente da memória 

do informante. Outro fator que influência o auto relato são as condições de saúde e 

ambientais das demais pessoas da comunidade onde o indivíduo reside204. 

Vale ressaltar, como fato positivo, que o estudo SABE realizou 

criteriosa avaliação do estado cognitivo do idoso e utilizou informante auxiliar ou 

substituto nos casos de déficit cognitivo importante, visando a maior confiabilidade 

das informações coletadas. Além disso, frente à subjetividade da experiência 

dolorosa, optou-se por não incluir nas análises os idosos com déficit cognitivo, 
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visando a maior acurácia dos dados, e isso restringe a generalização dos resultados 

encontrados para populações de idosos com processos  demências. 

Foi possível demonstrar importantes associações entre os 

fenômenos estudados, porém, por tratar-se de uma análise transversal nenhuma 

relação de causalidade pode ser inferida. 
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 Pesquisa representativa da população idosa de 60 anos da maior 

cidade brasileira. Comprovou prevalência de 29,7% de dor crônica. Os locais mais 

frequentes da dor crônica que mais incomodava os idosos foram região lombar, 

membros inferiores e superiores.  A dor crônica que mais incomodava ocorre com 

uma frequência diária para quase cinquenta por cento dos idosos e possuiu 

intensidade moderada para 45,8% e forte e muito forte intensidade para 46% dos 

idosos. 

A dor crônica que mais incomodava os idosos também interferiu em 

atividade como andar, no sono e no trabalho, provocando prejuízo total em 34% das 

vezes. Causou ainda incapacidades nas ABVD e AIVD além de alteração de 

mobilidade. 

As análises univariadas demonstraram que a dor crônica estava 

associada a diversas patologias relatadas pelos idosos, como: sintomas 

depressivos, doenças respiratórias, problemas cardíacos, artrites, osteoporose, 

incontinência urinária e fecal, e problema nervoso ou psiquiátrico.  Isto demonstra 

que os idosos portadores de dor crônica apresentavam múltiplas morbidades e 

considerável grau de dependência. 

A renda interferiu na intensidade da dor sendo que idosos com renda  

familiar mensal de até um salário mínimo apresentaram-se com maior freqüência de 

dor intensa comparados aos com três ou mais salários mínimos (42,7% vs 17,2%). 

A análise da associação entre uso de serviços de saúde e dor  

demonstrou que a prevalência de uso de serviços pelos idosos com dor foi de 44% e 

não apresentou diferença significativa comparado aos idosos sem dor.  As análises 

demonstraram que ter dor crônica com até dois anos de duração, de intensidade 

forte ou muito forte, e, que interfere moderadamente no trabalho normal é fator de 

risco para utilização de serviços de saúde. 

Quanto a quedas a prevalência de relato de queda entre os idosos 

com dor crônica foi de 31,6% , sendo que a maioria caiu uma vez (58,9%). Relato de 

queda não teve associação com nenhuma característica da dor. Ter dor crônica 

associada à osteoporose e incontinência urinária aumentou o risco de ter queda.  
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Reconhecer a dor como um agravo a ser avaliado, diagnosticado e 

tratado, e não interpretá-la somente como um sintoma de outras patologias, permitirá 

que medidas sejam propostas para seu controle o que poderá melhorar as 

condições de vida e saúde de considerável número de idosos. 

Os resultados comprovaram que dor interfere em diferentes 

aspectos da vida da pessoa idosa, além de onerar os serviços de saúde com maior 

procura. A dor crônica associada a outras patologias aumenta o risco de quedas o 

que pode ter sérias consequências na vida do idoso.  

É preciso que a dor seja considerada e incluída na agenda de 

pesquisadores, gestores e profissionais que atuam na área de atenção ao idoso 

para que através de programas de controle da dor possamos diminuir suas 

consequências na vida de milhares de idosos. 
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ANEXO  A 
 

PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA  �  COEP 
(APROVAÇÃO  DO  PROTOCOLO  DE  PESQUISA Nº 1345  �  14/03/2006) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA  �  COEP 
(APROVAÇÃO  DO  PROJETO  DE  PESQUISA �  24/05/1999) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

ANEXO  B 
 

AUTORIZAÇÃO  PARA  O  DESENVOLVIMENTO  DESTE  ESTUDO  
JUNTO A  COORDENAÇÃO  DO  ESTUDO SABE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


