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RESUMO 

 

Introdução: A presença de dor lombar (DL) aumenta gradativamente com a idade. 

Frequentemente, a população idosa é excluída de estudos por diversos fatores. O 

aumento de citocinas inflamatórias em mulheres idosas com DL leva ao agravo da 

incapacidade. Entre os vários mediadores inflamatórios estudados, dois se 

destacam na presença de DL: o Fator de Necrose Tumoral (TNF-α) e seu receptor 

solúvel (sTNF-R1) e a Interleucina 6 (IL-6). Objetivo: Analisar a correlação entre os 

níveis plasmáticos dos mediadores inflamatórios (IL-6, TNF-α e sTNF-R1) e a 

intensidade e caracterização da dor  em idosas com  DL aguda . Métodos: Estudo 

transversal realizado com uma subamostra do estudo epidemiológico Back 

Complaints in the Elders – BACE. IL-6, TNF-α e sTNF-R1 foram mensurados no 

plasma sanguíneo por meio do método ELISA. A frequência e intensidade da DL 

foram avaliadas pela Escala Numérica de Dor, e o Questionário McGill foi usado 

para caracterizar a dor. Para a correlação entre mediadores inflamatórios e a 

caracterização da dor foi utilizado o teste de Spearman, sendo considerado 

significativo um α= 0,05. Resultado: Participaram do estudo 155 idosas com idade 

≥65 anos (70 ± 5,50 anos) e escolaridade média de 7,35 ± 4,97 anos. O IMC médio 

foi de (29,85 ± 5,12) e revelou sobrepeso das voluntárias. O número de 

medicamentos controlados foi, em média, 4/dia ± 2,40/dia e a presença de 

comorbidades foi, em média, 2,43 ± 1,28. Houve correlação positiva significativa 

entre sTNFR1 e intensidade de dor presente avaliada pelo McGill (p=0,017 e 

r=0,202), enquanto TNF-α e IL-6 não apresentaram correlação. A IL-6 apresentou 

correlação positiva com o índice de avaliação da dor do questionário McGill (p=0,02 

e r=0,187), mas não apresentou correlação com o número de palavras escolhidas 

(p>0,05). Nenhum dos mediadores inflamatórios (IL-6, TNF-α e sTNFR1) apresentou 

correlação com a Escala Numérica de Dor. Conclusão: Foram encontradas 

correlação positiva entre os índices plasmáticos de sTNF-R1 e a intensidade da dor 

presente avaliada pelo McGill, e entre a IL-6 e as qualidades da dor em idosas com 

dor lombar aguda. A ação silenciosa do aumento dos mediadores inflamatórios deve 

ser considerada ao avaliar a DL em idosos. 

  

Palavras-chave: Dor Lombar. Idosas. Questionário McGill. Mediadores 

Inflamatórios. BACE. 



ABSTRACT 

 

Introduction: The presence of low back pain (LBP) gradually increases with age. 
Often, the elderly population is excluded from studies by several factors. The 
increase of inflammatory cytokines rates in the elderly women with LBP leads to 
aggravation of disability. Among various inflammatory mediators, two stand out in the 
presence of LBP: Tumor Necrosis Factor (TNF-α) and its soluble receptor (sTNF-R1) 
and Interleukin 6(IL-6). Objective: To analyze the correlation between levels of 
inflammatory mediators in the blood plasma (IL-6, TNF-α and sTNF-R1) and the 
intensity and characterization of pain in elderly women with LBP. Methods: Cross-
sectional study with a subsample of the epidemiological study Back Complaints in the 
Elders - BACE. IL-6, TNF-α and sTNF-R1 were assayed in plasma by ELISA. The 
frequency and intensity of LBP were evaluated by Numeric Scale of Pain, and the 
McGill questionnaire was used to characterize the pain. For the correlation between 
inflammatory mediators and the characterization of pain, was used the Spearman 
test considering significant one α = 0.05. Results: The study included 155 elderly 
aged ≥ 65 years (70 ± 5.50 years) and average schooling of 7.35 ± 4.97 years. The 
sample mean BMI (29.85 ± 5.12) reveals overweight voluntary. The number of 
prescription drugs was on average 4 / day ± 2.40 / day and the presence of 
comorbidities was on average 2.43 ± 1.28. There was a significant positive 
correlation between sTNFR1 and intensity of pain assessed by McGill (p = 0.017 and 
r = 0.202), while TNF-α and IL-6 were not correlated. IL-6 was positively correlated 
with the evaluation index of pain from McGill pain questionnaire (p = 0.02 and r = 
0.187), but not correlated with the number of choice words (p> 0.05). None of 
inflammatory mediators (IL-6, TNF-α and sTNFR1) correlated with the Numerical 
Pain Scale. Conclusion: We have found positive correlation between plasma levels 
of sTNF-R1 and intensity of this pain assessed using the McGill Pain Questionnaire, 
and between IL-6 and pain quality in older with acute low back pain. Therefore, the 
silent action of increased inflammatory mediators should be considered when 
assessing the LBP in the elderly.  
 

Keywords: Low Back Pain. Elderly. McGill Pain Questionnaire. Inflammatory 

mediators. BACE. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Envelhecimento populacional  

 

O envelhecimento populacional é um dos principais fenômenos 

demográficos deste século (NASRI, 2008). O mundo e consequentemente, o Brasil, 

está em um momento de transição demográfica, com diminuição das taxas de 

mortalidade e fecundidade, o que permite prever o aumento da população idosa nos 

próximos quarenta anos (ERVATTI, 2015; BELTRÃO, 2004). Paralelamente, 

enquanto a população com idade acima de 65 anos aumenta aceleradamente, a 

população jovem diminui (NASRI, 2008). O grupo populacional composto por 

pessoas de 65 anos ou mais em 1970 era representado por 3,5% da população; em 

2000 esse número cresceu para 5,5% e estima-se que, em 2050, representará cerca 

de 19% do total da população brasileira (NASRI, 2008; CARVALHO, 2008) (Figura 

1). 

   O envelhecimento demográfico vem associado ao envelhecimento 

epidemiológico, no qual ocorre aumento da prevalência de doenças crônico-

degenerativas, comorbidades, diminuição da capacidade funcional, além de 

apresentar outras diversas disfunções relacionadas ao envelhecimento.  A 

população idosa exige cuidados específicos, gerando um maior dispêndio de 

recursos financeiros pelos órgãos públicos e privados. Portanto, faz-se necessário 

uma reorganização do sistema de saúde para atender a população que, 

naturalmente, envelhece (NASRI, 2008).  
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Fonte: IBGE – Projeção da População do Brasil: 1980-2050. 

 

Figura 1. Projeções da pirâmide populacional brasileira nos anos de 1980, 2005, 2020 

e 2050 

 

  1.1.2 Feminização da velhice 

 

No ano 2000, para cada 100 mulheres idosas havia cerca de 80 homens 

idosos. Em 2050, a proporção será de 76 homens para 100 mulheres, chegando 

até a estimativa de duas idosas para cada idoso na população acima de 80 anos. 

(NASRI, 2008; CARVALHO, 2008). Esses dados caracterizam o fenômeno da 

feminização da velhice. A feminização da velhice é vista com um problema médico-

social, pelo fato que uma maior longevidade da população feminina significa risco à 

saúde, levando em conta que a mulher é mais frágil física e socialmente do que o 

homem (NERI, 2001). 

A feminização da população idosa advém do fato das mulheres idosas 

viverem mais que os homens e, ao contrário do sexo masculino, onde predominam 
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doenças fatais, no sexo feminino predominam doenças crônicas e mais 

incapacitantes. Para um mesmo tipo de doença, as mulheres apresentam uma taxa 

maior de morbidade (NERI, 2001). Vários estudos demonstram maior prevalência 

de incapacidade e dependência funcional, principalmente em idosas (FRIED LP, 

GURAINIKJM,1997;GURAINIK JM, FERRUCCI L, SIMONSICK EM, SALIVE ME, 

WALLACERB, 1995; RICE DP, LA PLANTE MP, 1992). As diferenças de saúde 

entre homens e mulheres manifestam-se nas taxas de consumo de medicamentos, 

no maior índice de incapacidade na população feminina e no nível de procura por 

atendimento médico (NERI, 2001). Dentre esses aspectos, a incapacidade 

funcional está diretamente relacionada à diminuição de massa muscular em 

consequência do envelhecimento, mesmo em idosas consideradas saudáveis 

(SILVA, 2006). 

 

1.2 Dor lombar 

 

 

Dor lombar (DL) ou lombalgia é definida como dor, tensão ou rigidez na 

região lombar, que compreende a região entre as últimas costelas e a linha glútea 

(DELLAROZA, 2008). Segundo Moraes (2003), a prevalência da lombalgia aumenta 

gradativamente com a idade. Alterações degenerativas, sobrecargas de trabalho e 

perda de massa muscular, dentre outras causas, podem explicar essa ascensão.  

Apesar da DL ser muito prevalente em idosos, ainda existe uma lacuna na 

literatura sobre a lombalgia nessa população. Frequentemente, os idosos são 

excluídos dos estudos devido às alterações cognitivas ou por não estarem inseridos 

em atividades laborais. Além disso, as bases anatômicas e fisiológicas que explicam 

esse tipo de dor são diferentes na população geriátrica, devido ao alto índice de 

osteoartrite, degeneração discal, osteoporose, estenose do canal vertebral, fraturas 

de vértebras, anormalidades posturais e outras desordens musculoesqueléticas, o 

que dificulta ainda mais a realização de estudos abrangendo especificamente este 

público e faz com que os desfechos da DL em idosos sejam diferentes (quedas, 

incapacidades, institucionalização e hospitalização estão entre elas) (DIONNE, 

2006). 



14 
 

A DL pode ser classificada de acordo com o período de duração: aguda, 

se tiver duração de menos de seis semanas; subaguda aquela com duração de até 

12 semanas e crônica, caso tenha duração maior que 12 semanas. (DELLAROZA, 

2008; da SILVEIRA, 2010).  Pode ser classificada também como específica ou 

inespecífica. A DL especifica é causada por condições clínicas definidas e a 

inespecífica quando o mecanismo da dor é indefinido (DELLAROZA, 2007). Algumas 

das causas de DL específica envolvem patologias degenerativas, neoplásicas, 

inflamatórias, predisposição reumática, alterações congênitas e déficit da 

musculatura.  A DL inespecífica é a mais comum e pode estar associada a fatores 

como comportamento (sedentarismo, tabagismo), fatores sociais e demográficos 

(sexo, renda, escolaridade, idade), fatores relacionados às atividades desenvolvidas 

diariamente (vibração, postura viciosa, movimentos repetitivos, exigência física da 

tarefa) e outros (morbidade psicológica, sobrepeso). Sendo o tipo de dor mais 

comum dentro da população idosa, a lombalgia é uma condição que acomete tanto 

indivíduos do sexo masculino quanto indivíduos do sexo feminino (DELLAROZA, 

2008; da SILVEIRA, 2010), ocorrendo prevalências elevadas em todas as culturas. 

Por ser uma condição que leva à incapacidade, influencia diretamente a qualidade 

de vida das pessoas (da SILVEIRA, 2010). 

Em uma revisão sistemática de 165 estudos de 64 países, encontrou-se 

uma prevalência de 38,9% da DL no período total de vida, não havendo diferença da 

mesma entre áreas urbanas e rurais. Também foi vista uma maior prevalência de DL 

na população feminina, possivelmente explicada por dor decorrente da osteoartrite e 

complicações da osteoporose (HOY, 2012). Além disso, Moraes afirma que a DL é 

verificada com maior frequência (13% a 49%) em indivíduos acima dos 65 anos de 

idade e é mais comum em países desenvolvidos do que em países 

subdesenvolvidos (MORAES, 2003). No Brasil, cerca de 10 milhões de pessoas são 

levadas à incapacidade e, cerca de 70% da população sofrerá um episódio de DL 

durante a vida (TEIXEIRA, 2001).  
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1.3 Dor e mediadores inflamatórios 

 

No envelhecimento, independente da presença de doenças, é observado 

um processo inflamatório sublimiar crônico, com aumento das citocinas 

inflamatórias. (HADDAD, F., 2005; KRABE, K. S., 2004). Além disso, o aumento de 

citocinas plasmáticas com conhecida ação catabólica muscular, tal como o Fator de 

Necrose Tumoral (TNF-α) - que ocorre em indivíduos com DL - leva à incapacidade 

e é considerado um importante fator relacionado à sarcopenia, podendo acarretar 

perda de função muscular e incapacidade funcional. (ROUBENOFF, R., 2007). 

Citocinas são mediadores inflamatórios que servem de sinais celulares 

para respostas inflamatórias. São chamadas citocinas um grupo heterogêneo de 

proteínas de baixo peso molecular, que iniciam sua ação através da ligação à 

receptores específicos que provocam alteração na síntese do RNA e proteínas de 

várias células no organismo. Elas agem de diversas maneiras, podendo ser no 

mesmo local onde são produzidas, em células próximas ou podem ser secretadas 

na circulação, agindo em lugares distantes. (KRAYCHETE, 2006).  

Em doenças que evoluem com um processo inflamatório, sejam elas 

agudas ou crônicas, é provável que citocinas pró-inflamatórias induzam o organismo 

a criar uma série de respostas. Tais respostas ocorrem na tentativa de acelerar 

reações enzimáticas defensivas, reduzir aplicações de patógenos, aumentar a 

proliferação de células imunes, imobilizar a área afetada e conservar energia 

(KRAYCHETE, 2006). No caso de traumas agudos, se os níveis de citocinas pró-

inflamatórias se mantiverem elevados no sangue, haverá uma ampliação da 

hiperalgesia necessária para preservar a área lesada (KRAYCHETE, 2006). Entre 

tantos mediadores inflamatórios, dois se destacam na DL: o fator de necrose tumoral 

(TNF-α) e seu receptor solúvel (sTNF-R1) e a interleucina 6 (IL-6). 

O fator de necrose tumoral (TNF-α) é capaz de iniciar a cascata de 

ativação de outras citocinas e fatores tróficos. Seu efeito depende da presença de 

seu receptor solúvel (KRAYCHETE, 2006). Em estudo realizado com 240 voluntários 

divididos em grupo com DL crônica e grupo controle, observaram-se níveis 

plasmáticos elevados do fator de necrose tumoral (TNF-α) em todas as medidas 
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realizadas no primeiro grupo em relação aos indivíduos do grupo controle. Tal fato 

sugere que a citocina está diretamente relacionada ao processo de DL e altas 

concentrações estão associadas a piores prognósticos (WANG, 2008).  

A interleucina 6 (IL-6) é um mediador pleiotrópico que pode ser pró ou 

antiinflamatório. É produzido por diferentes tipos celulares e está relacionado à 

coordenação e controle de respostas inflamatórias. Tem papel importante na 

regulação do sistema imunológico, do sistema neuroendócrino, no equilíbrio das vias 

pró e antiinflamatórias e nas respostas ao estresse (ERSHLER, 2000; KRABBE, 

2004; MAGGIO,2006). Normalmente, possui baixa produção e não é encontrada em 

indivíduos jovens, a não ser em situações de trauma, infecções ou doenças em fase 

aguda. (GALLUCCI, 2007).  

Um estudo internacional que contou com 1.020 participantes de idade 

maior ou igual a 65 anos, demonstrou que a inflamação, mensurada em altos níveis 

de IL-6, proteína C-reativa (PCR) e IL-1RA, é significativamente associada à baixa 

performance física – avaliada através de testes de velocidade de marcha e equilíbrio 

- e força muscular em idosos (CESARI, 2004). Outro estudo, que contou com 2.979 

participantes com idades entre 70 e 79 anos mostra que, com o aumento da idade, 

os níveis de mediadores aumentam e pessoas com altos níveis de PCR, IL-6 e TNF-

α possuem alto risco de agravo da incidência de limitação severa da mobilidade 

(PENNINX, 2004). 

A limitação da mobilidade induz a um processo inflamatório tecidual, com 

liberação de substâncias que estimulam receptores locais de dor, levando a um ciclo 

vicioso de dor – imobilidade – dor, agravando o prognóstico (PRESTO et al., 2009). 

Faz-se, assim, de grande utilidade a análise da relação entre o nível dos mediadores 

inflamatórios (IL-6 e sTNF-R1), caracterização e avaliação do nível de dor nos 

idosos. Como a DL é a principal causa de limitação das atividades na terceira idade, 

esta identificação pode contribuir para minimizar seus impactos na vida desses 

indivíduos, otimizando o tratamento. 

Essa relação de proporção direta observada entre envelhecimento e 

prevalência de DL é também verificada em se tratando de mediadores inflamatórios, 

ou seja, há um aumento dos índices plasmáticos de mediadores inflamatórios no 
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organismo com o avançar da idade, mesmo na ausência de doenças (HADDAD, 

2005; KRABBE, 2004).  

Segundo estudos, pode-se atribuir a liberação de mediadores 

inflamatórios a diferentes situações: presença de dor, escolaridade baixa, inflamação 

em tecidos, depressão, hábitos de vida saudáveis, condições psicossociais e 

imunossenescência (WATKINS, 1995; FRANCESCHI, 2007b; HEFFNER, 2011; 

HEMINGWAY; MARMOT, 1999; KRISHNADAS; CAVANAGH, 2012; ROSA, 2011).  

O estímulo doloroso aciona a mesma cascata de receptores e 

mensageiros da sensibilização sináptica clássica. Também ocorre regulação inversa 

das vias para síntese de citocinas, quimiocinas e moléculas de adesão. Podemos 

compreender assim a via envolvendo lesão, liberação de citocinas inflamatórias e 

dor como uma via de mão dupla, onde a liberação de citocinas leva à dor (Figura 2), 

bem como a dor leva à liberação de citocinas. Assim sendo, infere-se que alterações 

no processo de regulação de mediadores inflamatórios na população idosa podem 

surgir como consequência da DL (KRAYCHETE, 2006). 
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Figura 2 

 

Fonte: Carvalho, W. A.; Lemônica, L. – Rev. Bras. Anestesiologia (1998; 48: 2: 137 – 158). 
 

 

 

1.4 Avaliação da dor em idosos 

 

O processo de avaliação da dor é amplo. São necessárias informações 

como data de início, tempo decorrido e periodicidade da dor; localização e 

intensidade; qualidades sensoriais e afetivas; fatores agravantes ou atenuantes e 

interferência nas atividades de vida diária (AVD’s). Um diagnóstico preciso 

compreende um exame físico minucioso e avaliação do estado funcional, psíquico e 

social, evitando restringir-se apenas ao auto-relato (ANDRADE FA, 2006). 

Os instrumentos de avaliação da dor em idosos não diferem daqueles 

usados na população em geral, já que são escassas as escalas exclusivas validadas 
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para essa faixa etária (GAMBARO RC, 2008). Para avaliação quantitativa de dor 

existem descrições de questionários unidimensionais (Escala Visual Analógica, 

Escala Verbal, Escala Numérica de Dor) e de questionários multidimensionais, como 

The Wisconsin Pain Inventory e McGill Pain Questionnaire (GAMBARO RC, 2008). 

Alguns fatores que prejudicam a mensuração da dor em idosos são a 

presença de comorbidades muitas vezes supervalorizadas e a desvalorização do 

auto-relato por seus cuidadores, o que dificulta a validação de um questionário 

padronizado específico para tal população. O conceito errado de que dores são 

consequências naturais do processo de envelhecimento também interfere 

negativamente na avaliação e tratamento. Muitos idosos acabam por não procurar 

ajuda em tempo ideal, associam a dor à doenças graves ou até mesmo ao processo 

natural do envelhecimento. (ANDRADE FA, 2006; SILVA MCOS, SILVA PAB, SILVA 

LB, et al., 2011). Além disso, a escassez de instrumentos multidimensionais de 

avaliação voltados especificamente para a população idosa constitui uma importante 

limitação para a prática clínica e para pesquisa da dor em idosos (GAMBARO RC, 

2008). 

 

1.5 Justificativa e objetivo do estudo 

 

A alta prevalência de dor em idosos está associada a problemas crônicos, 

principalmente doenças musculoesqueléticas. A dor está entre os principais fatores 

que podem impactar, de forma negativa, a qualidade de vida do idoso, pois limita 

suas atividades, aumenta o estresse e o risco de isolamento social. As 

consequências biopsicossociais desse sintoma destacam a importância da 

caracterização do mesmo para um melhor planejamento de medidas de prevenção, 

controle e tratamento. 

Existem evidências sobre a influência dos mediadores inflamatórios nos 

processos de envelhecimento e de DL, porém pouco se conhece sobre a associação 

entre a intensidade, caracterização da dor na população idosa e os níveis de 

mediadores inflamatórios. 
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A maioria dos estudos sobre dor em idosos utiliza somente escalas de 

intensidade unidimensionais e quantitativas para avaliar a dor. No presente estudo, 

foram escolhidos dois tipos de avaliação: uma unidimensional (Escala Numérica de 

Dor) e outra multidimensional (Questionário McGill), o que possibilita caracterizar a 

dor em múltiplos domínios. 

O objetivo desse trabalho foi analisar a correlação entre o nível 

plasmático dos mediadores inflamatórios (IL-6, TNF-α e sTNF R1)  e a intensidade e 

caracterização da DL aguda  em idosas. 
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2 METODOLOGIA 

O consórcio BACE é um estudo prospectivo e seu protocolo detalhado é 

publicado em outro artigo (SCHEELE, J., 2011). Este é um estudo transversal, com 

idosos de idades entre 55 anos ou mais e que tiveram um novo episódio de DL. O 

episódio foi definido como novo se o indivíduo não tiver procurado cuidados devido à 

DL durante os seis meses anteriores ao dia da coleta de dados. Além disso, para o 

estudo BACE B, os participantes também teriam que relatar uma agudização dos 

sintomas, que foi definida como um episódio de dor aguda no prazo de seis 

semanas do período de recrutamento. Apenas indivíduos que apresentassem estes 

critérios foram convidados pela equipe de pesquisa para participar. 

Para o estudo BACE B, idosos foram recrutados por conveniência pela 

nossa equipe de pesquisa. Em primeiro lugar, os idosos foram encaminhados por 

médicos ou profissionais de saúde - pública ou privada - no Brasil para entrar em 

contato com os pesquisadores do BACE B, quando apresentavam queixas de 

lombalgia. Em seguida, eles foram selecionados pela equipe de pesquisa para ver 

se poderiam ser incluídos no estudo, de acordo com os critérios previamente 

estabelecidos. Os participantes foram excluídos se apresentaram qualquer alteração 

visual grave, perda motora ou auditiva ou disfunções cognitivas que impedissem que 

o indivíduo fosse avaliado durante a coleta de dados. O estudo BACE B foi aprovado 

pelo Comitê de Ética da Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil (ETIC 

0100.0.203.000-11). 

 

2.1 Participantes 

 

Participaram do presente estudo 155 idosas, com 65 anos ou mais, 

participantes do BACE B, que foram convidadas a realizar a avaliação da dor e a 

coleta de sangue para o subprojeto em questão. 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da UFMG 

(COEP), parecer ETIC 0100.0.203.000-11. 
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2.2 Critérios de inclusão e exclusão 

 

Foram incluídas no estudo  mulheres com 65 anos ou mais, apresentando 

um quadro de DL agudizada há, no máximo, seis semanas e que não tenham 

consultado um médico por causa da DL nos últimos seis meses (SCHEELE, J., 

2011). 

Foram excluídas, além dos critérios gerais do BACE B supracitados, 

aquelas com doença inflamatória em fase aguda verificada por hemograma (proteína 

C reativa >10mg/L) e/ou em uso de drogas imunossupressoras. 

O estudo foi realizado no Laboratório de Dor e Inflamação em 

Reabilitação e Estudos do Envelhecimento (LADIRE) do Departamento de 

Fisioterapia da UFMG e as participantes assinaram um Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE) contendo os objetivos do projeto. 

 

2.3 Instrumentos de medidas  

 

Para a caracterização da amostra as participantes responderam a um 

questionário, elaborado pelos pesquisadores, contendo dados socioeconômicos, 

número de medicamentos utilizados, comorbidades associadas, consumo de álcool 

e fumo. A frequência da DL e intensidade foram avaliadas pela Escala Numérica de 

Dor. O questionário McGill foi usado para caracterizar a dor, sendo aplicado por 

pesquisadores treinados, que também coletaram dados como Índice de Massa 

Corporal (IMC - peso/altura²), peso, altura e medidas de circunferência de quadril e 

de cintura.  

A coleta de sangue foi realizada por profissional treinado, com material 

estéril e descartável, no mesmo dia da avaliação, no LADIRE da UFMG. O sangue 

foi coletado em tubos a vácuo, que foram centrifugados por 15 minutos em 1500 rpm 

em centrífuga Fanem. Após esse processo, o plasma foi retirado em capela de fluxo 

laminar (utilizando pipetas de Pasteur, previamente siliconizadas e esterilizadas), 

colocado em Eppendorfs estéreis e estocado em freezer a - 80ºC até a realização 



23 
 

das análises. Nessas amostras foram analisados os níveis sanguíneos de IL-6, TNF-

α e sTNF-R1 de cada voluntária, através do método de ELISA (Enzyme-linked 

immunosorbent assay) por meio do kit DuoSet ELISA (R&D Systems, Minnesota, 

MN) para o sTNF-R1; e pelo kit de alta sensibilidade (Quantikine R&D 

Systems Minneapolis) para a IL-6 e para o TNF-α. As leituras das citocinas foram 

feitas pelo leitor de ELISA em um comprimento de onda de 490nm 

Todas as coletas foram realizadas no turno da manhã para que fossem 

minimizados possíveis efeitos de mudanças circadianas. As análises, assim como as 

coletas e avaliações, foram feitas no LADIRE, no Departamento de Fisioterapia da 

UFMG. 

 

2.4 Escala Numérica de Dor 

 

A Escala Numérica de Dor é um dos instrumentos de medida da dor mais 

utilizados internacionalmente (OSTELO, R.W.J.G et al., 2008). Ela objetiva a 

mensuração da intensidade da dor em valores numéricos, de forma rápida e de fácil 

compreensão. O indivíduo questionado deve estar bem orientado e ter boa 

capacidade cognitiva para referir sua dor numa escala de zero a dez, sendo zero 

“nenhuma dor” e dez a “dor máxima”. 

Esta avaliação não exige, obrigatoriamente, que haja contato visual do 

paciente com a escala, ou seja, ela pode ser simplesmente falada ao paciente, 

tornando-a simples para indivíduos analfabetos ou com déficit visual (OSTELO, 

R.W.J.G et al., 2008). 

 

2.5 Questionário McGill de dor 

 

O Questionário de McGill (The McGill Pain Questionnaire), descrito por 

Melzack em Montreal, Canadá, originalmente na língua inglesa, foi adaptado para o 

português e publicado em 1997. Em estudo de 2006, feito idosos com dor crônica 
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proveniente de doenças ortopédicas e neurológicas, foi verificada a confiabilidade da 

aplicação do questionário e este, traduzido e adaptado para a população brasileira 

(SANTOS C. et al, 2006). 

Sendo a dor um fenômeno individual e subjetivo, fez-se necessário a 

elaboração de um questionário que padronizasse e facilitasse a comunicação 

paciente-terapeuta, permitindo a quantificação da informação e seu tratamento 

estatístico. Portanto, este questionário se propõe a quantificar quatro aspectos da 

dor: qualidade, duração, impacto psicoafetivo e intensidade. 

Utilizar uma escala multidimensional para avaliação de dor em idosos 

pode ser mais eficaz, já que a percepção da dor tem maior relação com qualidades 

sensoriais, afetivas e temporais e não só com a intensidade (JENSEN MP, 1986). 

Na folha de rosto do McGill o paciente registra, além dos dados pessoais, 

sua queixa principal, a história da moléstia atual e pregressa. O questionário é 

formado por quatro partes, tendo sido utilizada no presente estudo as partes III e IV: 

Parte III: qualidades específicas da dor, onde se utiliza 68 palavras, 

divididas em quatro categorias (1. sensoriais-discriminativas; 2. afetivo-

motivacionais; 3. avaliação subjetivo-cognitiva e 4. mista) e subdivididas em 20 

subclasses – percepção subjetiva da dor pelo paciente e escolha de um adjetivo nas 

subclasses que melhor qualifiquem a dor anteriormente descrita (não é necessário 

que o paciente escolha palavras em todos os grupos existentes). 

As subclasses são:  

1. Temporal, espacial, pressão num ponto, incisão, compressão, 

tração, calor, vivacidade, surdez, sensorial geral; 

2. Cansaço, autonômica, medo, punição, desprazer; 

3. Avaliação subjetiva; 

4. Relação dor-movimento, sensoriais, de frio, emocionais. 
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Parte IV: intensidade e quantidade da dor presente, em uma escala 

numérica que varia de 1 a 5 (fraca a insuportável) – intensidade da dor no momento 

do questionário. 

São três as principais medidas estatísticas advindas do questionário: o 

Índice de Avaliação da Dor (PRI), o Número de Palavras Escolhidas (NWC) e a 

Intensidade da Dor Presente (PPI), que fornecem informações quantitativas e 

permitem uma avaliação qualitativa da dor (PIMENTA, C. A. de M; TEIXEIRA, M. J. 

1996). 

 

2.6 Análise estatística 

 

 O cálculo amostral foi realizado pelo programa G*Power versão 3.1.2. 

Para esse procedimento foram considerados um intervalo de confiança de 95%, 

poder de 80% e um valor de alfa de 0,05. O tamanho da amostra para correlação foi 

n=120. No presente estudo participaram 155 voluntárias, levando-se em 

consideração possíveis perdas no decorrer da pesquisa. 

Para a análise descritiva, foram calculadas medidas de tendência central 

incluindo média, desvio padrão e frequência para as variáveis clínicas e sócio 

demográficas da amostra. O teste de Kolmogorov-Smirnov foi utilizado para verificar 

a normalidade da distribuição da amostra. Para analisar a correlação entre 

mediadores inflamatórios e a caracterização da dor foi utilizado o Teste Estatístico 

de Spearman não-paramétrico (distribuição amostral não-normal). Para todas as 

análises será considerado nível de significância α= 0,05. 

O programa estatístico usado foi o Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS) versão 15.0 instalada em ambiente Windows no Laboratório de 

Dor e Inflamação em Reabilitação e Estudos do Envelhecimento (LADIRE) do 

Departamento de Fisioterapia da UFMG. 
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3 RESULTADOS 

 

Participaram do estudo 155 idosas com idade média de 70± 5,50 anos e 

escolaridade média de 7,35 ± 4,97 anos. O IMC médio amostral (29,85± 5,12) revela 

sobrepeso das voluntárias. O número de medicamentos controlados utilizados foi, 

em média, 4/dia ±2,40/dia e a presença de comorbidades foi, em média, de 2,43 

±1,28. As comorbidades mais prevalentes foram Hipertensão Arterial Sistêmica 

(HAS) (79,2%) e Artrite (59,1%). (Tabela 1). 

Os mediadores TNF-α e IL-6 não se correlacionaram com a intensidade 

da dor presente avaliada pelo McGill. Uma correlação positiva foi confirmada apenas 

com sTNFR1 (p=0,017 e r=0,202).  

A IL-6 apresentou correlação positiva com o índice de avaliação de dor do 

Questionário de McGill (p=0,02 e r=0,187) e não apresentou correlação com o 

número de palavras escolhidas (p>0,05). 

IL-6, TNF-α, assim como sTNFR1, não apresentaram correlação com a 

Escala Numérica de Dor nas vinte e quatro horas anteriores à avaliação e também 

na última semana. 
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Tabela 1: Caracterização clínica e sócio demográfica da amostra de 

idosas com dor lombar aguda 

 

Variáveis Média ± Desvio Padrão 

Idade 70,61± 5,50 

Escolaridade (anos) 7,35 ± 4,97 

Índice de massa corporal 29,85 ± 5,12 

Número de medicamentos 4,00 ± 2,40 

Número de comorbidades 2,43 ± 1,28 

Estado Civil  N(%) 

Casada 41(26,5) 

Solteira 46 (29,7) 

Divorciada 15 (9,5) 

Viúva 53 (34,2) 

Tabagismo  N (%) 

Nunca fumou 107 (70,4) 

Fuma 10 (6,6) 

Ex-fumante 35 (23,0) 

Consumo de Álcool  N (%) 

Nunca 102 (65,8) 

1 x mês 35 (22,6) 

2-4 x mês 8 (5,2) 

2-3 x semana 4 (2,6) 

>4 x semana 3 (1,9) 

Comorbidades N (%) 

HAS 122 (79,2) 

DM 49 (31,8) 

Cardiopatia 37 (24,0) 

Artrite 91 (59,1) 

Doença Pulmonar 18 (11,7) 
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Tabela 2: Mediadores inflamatórios; caracterização da dor pelo questionário 

McGill de dor e pela Escala Numérica de dor em idosas com dor lombar aguda 

 

 Média ± Desvio Padrão 

sTNFR1 1419,81 ± 644,59 

TNFalfa 2,96 ± 4,05 

IL6 2,07 ± 1,98 

McGill Índice de Avaliação da Dor 32,55 ± 11,26 

Escala numérica de dor (24hrs) 5,58 ± 3,36 

Escala numérica de dor (7 dias) 6,78 ± 2,86 

McGill Nº palavras escolhidas 14,05 ± 4,29 

McGill Intensidade dor presente 1,45 ± 1,27 

McGill DOR máxima 3,49 ± 1,13 

McGill DOR mínima 1,13 ± 0,90 

 

Tabela 3: Correlação da dor lombar e mediadores inflamatórios em idosas 

 IL-6 TNF-α sTNF-R1 

Escala numérica 

de dor (24h) 

p=0,206 

 

p=0,935 p=0,726 

 

Escala numérica 

de dor (7 dias) 

p=0,451 

 

p=0,550 p=0,426 

McGill Nº palavras 

escolhidas 

p=0,105 

 

p=0,140 p=0,966 

McGill Índice de 

Avaliação da Dor 

p= 0,020 

r= 0,187 

p=0,336 p=0,722 

McGill Intensidade 

da dor presente 

p= 0,814 p=0,345 p=0,017 

r=0,202 
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4   DISCUSSÃO 

Este é o primeiro estudo a avaliar a correlação entre níveis plasmáticos 

de mediadores inflamatórios e a percepção de dor em idosas com DL aguda. 

Encontrou-se correlação positiva significativa apenas entre a IL-6 e o índice de 

avaliação de dor do Questionário McGill e entre sTNF-R1 e a intensidade da dor 

avaliada pelo mesmo questionário. Já os índices plasmáticos de TNF-α não 

apresentaram correlação significativa com nenhuma das ferramentas de avaliação 

utilizadas no estudo. 

Segundo Kraychete (2006), a ativação da fibra nociceptiva periférica 

provoca um retorno de fator de crescimento nervoso para a medula espinhal. Isso 

induz uma resposta reflexa, com migração de substância P para a periferia, o que 

causa um aumento do calibre e permeabilidade vascular. Este processo atrai células 

do sistema imune para o local da lesão e libera diversos tipos de neuromediadores. 

Desse modo, vemos a importância da substância P para a manutenção e expansão 

do processo inflamatório para os receptores das fibras nervosas próximas à área 

lesada, caracterizando a hiperalgesia secundária. Em contrapartida, as fibras 

adrenérgicas além de contribuírem com o processo descrito, elevam a sensibilidade 

da fibra nociceptiva à ação de bradicinina, potencializando os efeitos, o vaso 

espasmo e o espasmo muscular, que causam liberação de radicais ácidos e tem, 

como consequência, a redução do limiar de disparo da fibra nociceptiva 

(KRAYCHETE, 2006). Em resumo, podemos dizer que, assim como a liberação de 

mediadores inflamatórios na corrente sanguínea leva a um quadro álgico, a 

presença da dor também leva a liberação de mediadores inflamatórios. 

Estudos demonstraram que há relação positiva entre o aumento do nível 

plasmático de mediadores inflamatórios e a presença de DL, com redução da 

funcionalidade (WEINER DK, 2003; LORIO AD, 2007; KRABE KS, 2004). A dor 

possui uma forte relação com a redução do desempenho físico e social. 

Independente da condição de saúde do paciente, a dor pode ser indicativa de 

déficits funcionais. Dessa forma, faz-se necessária a sua inclusão no contexto da 

avaliação funcional (BENNETT JA, 2002) 
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Para Woolf e Pfleger (2003), as condições músculo-esqueléticas são um 

grupo diversificado de acometimentos, denominados dessa maneira devido a sua 

fisiopatologia e anatomia, associadas à dor com o comprometimento da função 

física. Essas condições são, em geral, a principal causa de incapacidade na 

população. Dentre as condições supracitadas, destaca-se a DL. 

Sabe-se que a manutenção de determinadas posturas, como permanecer 

de pé ou assentado por longos períodos, assim como caminhar distâncias maiores 

levam, muitas vezes, à piora da DL. Sendo assim, o medo de recorrência ou 

exacerbação da dor pode afetar a realização de atividades físicas mais vigorosas e 

de atividades de lazer (WOOLF AD, 2003), afetando a funcionalidade e autonomia 

do indivíduo. O comprometimento funcional das idosas pode estar associado ao 

relato da percepção da intensidade da dor detectado pelo Questionário McGill, já 

que um dos tópicos dele se refere a atividades que podem vir a aumentar a dor e 

que, provavelmente, seriam evitadas pela paciente, como citado em estudos 

anteriores. Isso torna a percepção relatada da intensidade da dor pelo Questionário 

McGill um meio importante de percepção da dimensão do acometimento funcional 

do indivíduo. 

Até a presente data não foram encontrados, na literatura, estudos com 

alto nível de evidência científica que pudessem ser comparados com os achados 

descritos no presente estudo. A maioria dos estudos pesquisados cita a importância 

da padronização de um questionário que avalie a dor, voltado para a população 

idosa especificamente, mas nenhum deles abrange as duas principais variáveis aqui 

correlacionadas. Dessa maneira, ressaltamos a importância da utilização do 

questionário McGill para avaliação da dor em idosos com DL. Além de ser um 

questionário de referência mundial, padronizando a linguagem sobre dor 

internacionalmente, fornece medidas quantitativas e qualitativas da dor, incluindo 

aspectos sensoriais, afetivos e cognitivos, sendo possível analisá-las 

estatisticamente (SANTOS CC, 2006). É um questionário previamente adaptado 

transculturalmente para o Brasil e a sua confiabilidade já foi verificada em idosos. 

(SANTOS CC, 2006). 

A avaliação da dor é complexa devido a sua subjetividade e os vários 

domínios envolvidos. O presente estudo mostrou em seus resultados a correlação 
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entre a intensidade e percepção de dor pelo paciente (através do índice de avaliação 

de dor e intensidade da dor avaliada pelo questionário McGill). Houve correlação 

positiva entre sTNFR1 e intensidade de dor presente avaliada pelo McGill, enquanto 

TNF-α e IL-6 não apresentaram correlação.  Possivelmente, por ser sTNFR1 mais 

estável no plasma, esses resultados também não foram encontrados para o TNF-α. 

Por outro lado, alguns pesquisadores consideram que o sTNFR1 seria um marcador 

para dor aguda e que a IL-6 e o TNF-α seriam  marcadores apenas de dor crônica 

(KRAYCHETE DC, 2010). 

A IL-6 apresentou correlação positiva com o índice de avaliação da dor do 

questionário McGill, mas não apresentou correlação com o número de palavras 

escolhidas, mostrando ser também um mediador a ser considerado em idosas com 

DL. Nenhum dos mediadores inflamatórios avaliados apresentou correlação com a 

Escala Numérica de Dor, demonstrando que, para avaliação adequada de um 

sintoma tão complexo quanto a dor, a utilização de somente uma escala quantitativa 

pode não captar adequadamente o sintoma. Esse estudo mostrou que, quanto maior 

a quantificação da dor pelas idosas, maior foi a presença de um processo 

inflamatório.  

Sendo assim, os itens Índice de Avaliação da Dor e Intensidade da Dor 

Presente do Questionário McGill tornam-se importantes instrumentos de avaliação e 

reavaliação clínica em casos de DL aguda, ajudando a identificar uma melhora do 

processo inflamatório sem a necessidade da realização de procedimentos invasivos. 

Entretanto, não se pode descartar a importância de exames laboratoriais quando o 

profissional julgar necessário. Tal confirmação possibilitaria o manejo da dor de 

forma mais específica em cada caso, por exemplo, no que diz respeito à indicação 

de medicação para analgesia.  

Estudos futuros também devem ser incentivados para verificar a 

correlação entre aumento do nível plasmático dos mediadores inflamatórios, a 

capacidade funcional e percepção da dor pelo paciente. Assim como correlacionar o 

tipo de dor apresentada pelo paciente (dor aguda ou dor crônica; dor química ou dor 

mecânica; dor somática ou dor visceral, dor neuropática ou dor associada a 

perturbações psicológicas) e sua associação com tipo e níveis plasmáticos dos 
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mediadores inflamatórios. Outra possibilidade seria analisar o impacto da atividade 

física na população estudada no presente estudo. 

Esse estudo apresenta como limitações a não diferenciação entre idosas 

sedentárias e ativas fisicamente na amostra, o que pode interferir nos resultados. 
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5 CONCLUSÃO 

Como visto, foram encontradas correlação positiva entre os índices 

plasmáticos de sTNF-R1 e a intensidade da dor presente avaliada pelo McGill, e 

entre a IL-6 e as qualidades da dor em idosas com dor lombar aguda. A ação 

silenciosa do aumento dos mediadores inflamatórios deve ser considerada ao se 

avaliar a DL em idosos. O Questionário de McGill é um questionário que avalia os 

múltiplos componentes envolvidos na dor e o seu uso deve ser incentivado na 

pratica clinica. 
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Br - MPQ 
Versão Brasileira do McGILL PAIN QUESTIONNAIRE 

 

by Clarissa Cardoso 

 

Registro n.º : 

Datas das Entrevistas 1ª 2ª 3ª 4ª 

Entrevistadores: 

Dados Pessoais 

Nome:  

Idade: Sexo: Estado Civil: 

Escolaridade:  Profissão: 

n.º de filhos :   Horas de Sono : 

Endereço : 

CEP : Cidade : Tel. : 

Convênio : Referido por : Tel. : 

Indicativo Diagnóstico: 
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ANAMNESE 

 

Queixa Principal (QP) 

 

 

 

 

História da Moléstia 

Atual (HMA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

História Pregressa (HP) 
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Parte I . LOCALIZAÇÃO DA DOR 

 

Usando as figuras do corpo humano abaixo, marque, por favor, onde é sua dor. Indique: 

 

 (S)- se a dor for Superficial, 

 (P)   - se a dor for Profunda, 

 (SP) - se Superficial e Profunda,  
 

 (L)- se a dor for Localizada, 

 (D)- se a dor for Difusa. 
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Parte II . INÍCIO, TRATAMENTOS REALIZADOS E PADRÃO TEMPORAL 

 

a) Circunstâncias de Início 

 

( ) acidente em casa ( ) após doença 

( ) acidente no trabalho ( ) após cirurgia 

( ) outros acidentes ( ) dor 'sem causa' 

 

Outros : 

 

 

b) Analgésicos(Já administrados e em Uso atual) : 

 

Medicação Dose Freqüência Duração do 

Alívio 

Quantidade do 

Alívio 

Tempo de Uso 
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Outros Tratamentos Realizados: 

 

 

 

 

 

 

 

c) Padrão Temporal da Dor : ' Como a sua dor muda com o tempo ? ' 

 

 

1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 

contínua Ritmada breve 

estável periódica momentânea 

constante  Intermitente transitória 

 

 

Freqüência e duração das crises : 
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Parte III . DESCRIÇÃO DA DOR 

 

Fale um pouco sobre sua dor. Como ela é? Com o que ela se parece? 

 

 

 

 

 

Para cada conjunto (subclasse) de palavras abaixo, escolha aquela que melhor descreve a 

sua dor. (Não é preciso escolher palavras em todas as categorias) : 

01- S. Temporal 02- S. Espacial 03- S. Pressão - Ponto 04- S. Incisão 

-que vai e vem 

-que pulsa 

-latejante 

-em pancadas 

-que salta aqui e ali 

-que se espalha em 

círculos 

- que irradia 

-pica como uma 

agulhada 

-é como uma fisgada 

-como uma pontada  

de faca 

-perfura como uma 

broca 

 

-que corta como  

uma navalha 

-que dilacera a carne 

05- S. Compressão 06- S. Tração 07- S. Calor 08- S. Vivacidade 
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-como um beliscão 

-em pressão 

-como uma mordida 

-em câimbra / cólica 

-que esmaga 

 

-que repuxa 

-que arranca 

-que parte ao meio 

-que esquenta 

-que queima como  

água quente 

-que queima  

como fogo 

 

 

 

 

-que coça 

-em formigamento 

-ardida 

-como uma ferroada 

09- S. Surdez 10- S. Geral 11- A. Cansaço 12- A. Autonômica 

-amortecida 

-adormecida 

-sensível 

-dolorida 

-como um machucado 

-pesada 

-que cansa 

-que enfraquece 

-fatigante 

-que consome 

-de suar frio 

-que dá ânsia de  

 - vômito 

 

13- A. Medo 14- A. Punição 15- A. Desprazer 16- Aval. Subj. 

-assustadora 

-horrível 

-tenebrosa 

-castigante 

-torturante 

-de matar 

-chata 

-que perturba 

-que dá nervoso 

-irritante 

-de chorar 

 

-leve 

-incômoda 

-miserável 

-angustiante 

-inaguentável 

17- M. Dor/Movimento 18- M. Sensoriais 19- M. de Frio 20- M. Emocionais 

-que prende 

-que imobiliza 

-que paralisa 

 

-que cresce e diminui 

-espeta como uma  

-lança 

-que rasga a pele 

 

-fria 

-gelada 

-que congela 

-que dá falta de ar 

-que deixa tenso (a) 

-cruel 

 

Legendas:S = Sensorial   - A = Afetiva  -  Aval. Subj. = Avaliação Subjetiva-M = Mistas. 
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Parte IV . QUAL É A INTENSIDADE DE SUA DOR PRESENTE? 

___ (0) SEM DOR 

___ (1) FRACA 

___ (2) MODERADA 

___ (3) FORTE 

___ (4) VIOLENTA 

___ (5) INSUPORTÁVEL 

 

 Que palavra melhor descreve sua dor agora ?  ____ 

 Que palavra descreve sua dor máxima ?   ____ 

 Que palavra descreve sua dor quando ela é mínima ? ____ 

 Que palavra descreve sua maior dor de dentes ? ____ 

 Que palavra descreve sua maior dor de estômago ? ____ 

 

- O que faz sua dor aumentar ? 

- O que faz sua dor diminuir ? 

- Você acha que suporta bem as dores ? 

QUANTIDADE DE DOR 

  Avaliação  1ª          2ª 3ª 4ª 

PPI Intensidade de Dor Presente     

NWC Número de Palavras Escolhidas     

PRI: Índice de Classificação da Dor:     

          (S)                 Sensorial     

          (A)  Afetivo     

(AS)                        Avaliação Subjetiva     

(M)  Misto     

(T)  Total     

 


