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Introdução e objetivos: 

A fisioterapia musculoesquelética abrange diversas condições, sendo uma 
especialidade popular da fisioterapia. A dor neuropática é definida pela International 
Association for the Study of Pain (IASP) como “dor iniciada ou causada por uma lesão 
ou disfunção que compromete primariamente componentes do sistema nervoso”. Os 
pacientes com dor neuropática apresentam diversas limitações funcionais. A 
capacidade funcional se refere à potencialidade para desempenhar atividades de vida 
diária (AVD’s) ou para realizar determinado ato sem ajuda, porém os 
comprometimentos musculoesqueléticos são frequentes na população geral, tais como 
dor lombar, dor cervical, dor articular crônica e artrites, resultando incapacidade 
funcional. O objetivo do estudo foi analisar o padrão de dor e a incapacidade dos 
pacientes com comprometimento musculoesquelético e dor neuropática do ambulatório 
de fisioterapia do Hospital Universitário Gaffrée e Guinle (HUGG).  

Métodos: 
Foi realizado um estudo observacional descritivo do tipo transversal em 137 pacientes 
no momento da avaliação inicial no setor de fisioterapia. Na coleta de dados foi 
classificado o predomínio do tipo de dor de acordo com a classificação de Smart et al. 
(2011), a intensidade de dor, tempo de dor e nível de incapacidade do setor de 
fisioterapia do HUGG. A análise dos dados foi feita por meio de medidas de tendência 
central. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa do IFRJ sob o 
número CAAE 14974713.2.0000.5258.  

Resultado: 
21 pacientes foram classificados com predomínio de dor neuropática periférica. A 
média de idade foi de 56,8 anos, 76,2% dos pacientes são mulheres, a média da 
intensidade de dor foi de 6,6 (parâmetro entre 0-10) e a média da duração da dor de 
20,2 meses. A média do nível de incapacidade foi de 44,4% (parâmetro de 0-100) e 
desses acometimentos neuropáticos 66,7% foram em membros inferiores e 33,3% em 
membros superiores.  

Discussão e conclusão: 
Houve um predomínio de mulheres com comprometimento em membros inferiores nos 
pacientes classificados com dor neuropática periférica no ambulatório de fisioterapia 
musculoesquelética. A intensidade de dor foi moderada na maioria dos pacientes e 
houve um alto grau de incapacidade, além de um perfil crônico de dor de acordo com 
a duração da dor.  
 
  


