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Introducao: A dor neuropática é uma das maiores complicações após a lesão da medula espinal, a qual ocasiona piora da qualidade de
vida e prejudica o processo de reabilitação para esses indivíduos.

Objetivos: Estudar a prevalência, a intensidade e as características do quadro álgico de indivíduos com lesão da medula espinal, e
verificar se ocorrem associações entre diagnósticos com limitação das AVD’s pela dor e tempo de aparecimento da dor.

Método: Trata-se de um estudo transversal, envolvendo 50 pacientes com lesão da medula espinhal, com queixas de dor neuropática
abaixo da lesão. A coleta de dados foi realizada por meio de um roteiro de entrevista estruturado, contendo 20 questões, abertas e
fechadas, que abordam os dados de identificação e informações sobre a dor: início após LM, tempo de aparecimento, classificação da dor
neuropática em queimação, pontada, fria ou formigamento, intensidade, fatores de melhora ou piora e limitações para as atividades de
vida diária. Para a indicação da intensidade da dor foi utilizada a Escala Numérica de Dor (EN), a qual permitiu que o paciente indicasse
verbalmente a intensidade da dor, na qual zero (0) significa ausência de dor e dez (10), a máxima dor suportada pelo indivíduo. A
pesquisa está de acordo com o Comitê de Ética – CAAE: 36112114.1.0000.5231.

Resultados: A média de idade dos pacientes foi de 37,38 ± 10,28 anos, sendo 86 % do gênero masculino. Houve predomínio de
paraplegia, de lesão medular completa e ferimento por projéteis de arma de fogo. Quanto à dor neuropática, a maioria (70%) relatou
sentir dor tipo em queimação, 42% relataram que a dor surgiu no primeiro ano de lesão, com média da intensidade da dor de 6,44 ± 2,31.
Para dezoito pacientes a dor melhorou com mudança de posição, para 64% não houve interferência nas AVD's. Não houve associação
significativa entre as variáveis.

Conclusão: Prevaleceu a dor em queimação, a intensidade da dor foi considerável e mais evidenciada nas mulheres. Na maioria, ela
surgiu no primeiro ano de lesão e não interfere nas AVD´s. A fisioterapia e a mudança de posição a diminuíram. O conhecimento sobre a
dor direciona intervenções específicas após a lesão."
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