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Introdução: Idosos após a cirurgia de quadril por fratura decorrente de queda apresentam dor, limitação da mobilidade e 

restrição no desempenho em atividades de vida diária, resultando na necessidade de cuidados de saúde e de suporte 

social de longo prazo e de alto custo. As características da dor, particularmente a de duração crônica, influência sobre a 

funcionalidade tem sido pouco investigada. Objetivos: Explorar a intensidade e as características da dor crônica e sua 

correlação com função cognitiva, capacidade e desempenho funcional em idosos pós-cirugia por fratura de quadril 

decorrente de queda. Método: Estudo transversal exploratório aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UNICID, 

sob o protocolo número CAAE 27473414.0.0000.0064. Foram incluídos participantes de 60 anos ou mais, ambos os 

sexos, que passaram por cirurgia de fratura de quadril pós-queda há 4 meses. A dor foi avaliada por meio da Escala 

Visual Analógica (EVA), do questionário McGill Pain Questionare e da algometria. Usou-se os instrumentos Montreal 

Cognitive Assessment (MOCA) para avaliar a função cognitiva, a Short Physical Performance Batterry (SPPB) e o Time 

Up and Go Test (TUG) para avaliar a capacidade funcional e o Brazilian Older Americans Resources and Services 

Multidimensional Functional Assessment Questionnaire (BOMFAQ) para avaliar o desempenho funcional. Resultados: A 

amostra foi composta por 50 idosos, na maioria mulheres (70%) com média de idade de 77,1 (±8,1) anos. A média da 

EVA foi de 7,5 (±1,6), da algometria foi de 14,4 (±10,5) e do McGill escore total foi de 15,1 (±8,8). A maior parte dos 

idosos caracterizou sua dor como como sendo breve, e de caráter transitório e estava presente em situações de 

descarga de peso (sentar/levanta e andar). O domínio da dor mais escolhido foi o sensorial. A EVA não se correlacionou 

com a SPPB, TUG e BOMFAQ. Houve correlação da algometria e a SPPB (rho= 0,335, p= 0,017) e o BOMFAQ (rho= -

0,412, p= 0,003). O escore total do McGill se correlacionou com a SPPB (rho= -0,376, p= 0,007) e com o BOMFAQ 

(rho= 0,344, p=0,014). O MOCA se correlacionou com o escore total do McGill (rho= -0,428, p= 0,002) e com a 

algometria (rho = 0,381, p=0,006). Conclusão: Quanto pior a qualidade da dor e quanto mais baixo o limiar da dor á 

pressão, pior será a funcionalidade dos membros inferiores, maior a restrição em atividades do cotidiano e pior a função 

cognitiva global. 

Descritores: Dor crônica; Medição da dor; Fraturas do quadril.


