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AVALIAÇÃO DOS SINTOMAS OSTEOMUSCULARES EM
PROFESSORES UNIVERSITÁRIOS
Assessment of musculoskeletal symptoms in university professors
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RESUMO

ABSTRACT

Contextualização: O registro de distúrbios osteomusculares tem sido cada vez mais frequente no ambiente ocupacional,
sendo agrupadas várias afecções que apresentam um quadro
clínico caracterizado pela ocorrência de diversos sintomas,
principalmente a dor. Diversas pesquisas vêm sendo realizadas,
a fim de investigar a correlação entre as variáveis ocupacionais
e a ocorrência de morbidades osteomusculares. Objetivos:
Verificar a prevalência de sintomas osteomusculares em professores de uma universidade pública. Métodos: Trata-se de um
estudo transversal, no qual todos os professores (n= 489) da
Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste), campus
Cascavel, foram convidados a participar da pesquisa. Para coletar os dados foi utilizado o Questionário Nórdico de Sintomas
Osteomusculares. Resultados: Retornaram 121 questionários
respondidos. Observou-se maior percepção de associação entre morbidade e atividade realizada quando os sintomas eram
localizados em pescoço e região cervical, seguido pela região
lombar, ombros, punhos, mãos e dedos, região dorsal e membros
inferiores. Verificou-se que 25,6% dos sujeitos referiram que
nenhum dos sintomas osteomusculares estava relacionado ao
trabalho de docência. Quando comparada a presença dos sintomas osteomusculares relacionados à docência entre os sexos
não houve um valor significante (p = 0,0622). Conclusão: Os
sintomas osteomusculares estiveram presentes em professores
avaliados, embora alguns referissem que os sintomas não se
relacionavam à atividade da docência.

Background: The registry of musculoskeletal disorders
has been increasingly common in the workplace, being grouped
several conditions that present a clinical situation characterized
by the occurrence of symptoms, especially pain. Several studies
have been performed in order to investigate the correlation
between occupation variables and the occurrence of musculoskeletal disorders. Objectives: To assess the prevalence of
musculoskeletal symptoms in professors of a public university.
Methods: This was a cross-sectional study which all professors
(n=489) of the Universidade Estadual do Oeste do Paraná were
invited to participate. To collect data the Nordic Musculoskeletal
Questionnaire was used. Results: of the questionnaires mailed,
121 were returned. Ther was a greater awareness of the association between morbidity and activity performed when symptoms
were located on the neck, followed by the low back, shoulders,
wrists, hands and fingers, back and lower limbs. It was found
that 25.6% of subjects related no musculoskeletal symptoms
were related to the teaching process. Comparing the presence
of musculoskeletal symptoms related to teaching, gender no
significant value (p = 0.0622). Conclusion: Musculoskeletal
symptoms were present in teachers assessed, although some
reported that the symptoms were not related to the activity of
teaching.
Key-words: Occupational Disease, Health Evaluation,
Questionnaire.

Palavras-chave: Doenças profissionais, Avaliação em
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INTRODUÇÃO
Problemas musculoesqueléticos incluem uma variedade de condições degenerativas e inflamatórias, as quais afetam
tendões, músculos, ligamentos, articulações, nervos periféricos
e vasos sanguíneos. Tais problemas tem se espalhado por diversos países, com grandes custos e impactos sobre a qualidade de
vida. Embora não apenas causados pelo trabalho, este constitui
grande projeção como fonte causadora de desordens ao sistema
musculoesquelético, levando a altos índices de absenteísmo1.
Estas alterações são causadas ou agravadas pelo movimento repetitivo ou esforço contínuo de determinada parte
do corpo, tendo também como fator predisponente o estresse
mental2 e a baixa satisfação com o ambiente de trabalho3. Além
destes fatores, também existem os problemas ergonômicos,
como vibrações e manutenção de posturas inadequadas1.
Diversas pesquisas vêm sendo realizadas a fim de
investigar a correlação entre as variáveis ocupacionais e a
ocorrência de morbidades osteomusculares. Para tanto, diversos
questionários vêm sendo elaborados e utilizados para este fim4.
Dentre estes, o Questionário Nórdico de Sintomas Osteomusculares foi desenvolvido para verificar o relato dos sintomas
osteomusculares de forma padronizada, facilitando a comparação dos resultados entre os estudos. Este questionário não serve
como base para diagnóstico clínico, mas para a identificação de
sintomas de distúrbios osteomusculares, podendo constituir um
instrumento importante de diagnóstico do ambiente de trabalho.
O instrumento consiste de escolhas múltiplas ou binárias quanto
à ocorrência de sintomas nas diversas regiões anatômicas. O
entrevistado deve responder baseando-se na ocorrência desses,
considerando os últimos doze meses e os sete dias precedentes
à entrevista, bem como citar a ocorrência de afastamento das
atividades no último ano5.
O registro de distúrbios osteomusculares tem se tornado frequente entre as diversas classes de trabalhadores, incluindo
a profissão de docência, a qual requer grandes esforços do sistema musculoesquelético e voz6. Considerando o grande número
de trabalhadores acometidos por sintomas osteomusculares e a
lacuna de dados com respeito aos professores de ensino superior, o objetivo do presente estudo foi verificar a prevalência de
sintomas osteomusculares em professores de uma universidade
pública.

atividade física e exercício de outra atividade funcional). Bem
como a variável denominada carga de risco não ocupacional:
a qual avalia a exposição externa ao trabalho e os fatores de
risco para as doenças osteomusculares (fazer atividades domésticas, tocar um instrumento musical, desenvolver trabalhos
manuais freqüentes, usar microcomputador doméstico e praticar
exercícios físicos que requerem grande utilização de membros
superiores).
Junto ao questionário estava anexado o termo de
consentimento livre e esclarecido. Estes questionários foram
entregues a cada colegiado da universidade, ficando sobre
responsabilidade destes a entrega para todos os docentes integrantes, como também a devolução dos mesmos (preenchidos
ou não) para os pesquisadores.
A análise dos dados ocorreu pela forma de estatística
descritiva e inferencial, com análise quantitativa dos dados. Para
a análise estatística inferencial dos dados coletados foi adotado
o teste não-paramétrico qui-quadrado (χ2).

RESULTADOS
Foram entregues 489 questionários, destes 121 foram
respondidos. As características da amostra estão demonstradas
na tabela 1.
Tabela 1 – Caracterização da amostra

MÉTODOS
Trata-se de um estudo transversal, em um modelo
epidemiológico descritivo, por meio de um questionário autoaplicável em professores universitários. O estudo foi aprovado
pelo Comitê de Ética da Universidade Estadual do Oeste do
Paraná (Unioeste), parecer 10/2004-CR-012254/2004.
A população alvo foi composta por 489 docentes da
Unioeste, campus Cascavel, de ambos os sexos. Para coleta de
dados foi utilizada a versão brasileira do Questionário Nórdico
de Sintomas Osteomusculares5. Foi aplicada a forma geral do
questionário que engloba todas as áreas anatômicas.
Como proposto por Pinheiro et al.5, foi acrescida ao
questionário uma seção permitindo a medida das variáveis demográficas (gênero, idade, peso, altura, número de dependentes
menores, estado civil, preferência manual), ocupacionais (função, tempo de exercício das atividades e duração da jornada de
trabalho) e hábitos e estilo de vida (tabagismo, exercícios de

DP: desvio-padrão; n: frequência absoluta; %: frequência
relativa.
Na questão que avaliou o tempo de serviço da profissão
docente, em um questionário esta questão não foi respondida e
em cinco foram respondidas de forma errada.
Quanto à duração da jornada de trabalho, a média encontrada foi de 32 horas semanais, com variação de 4 a 45 horas
por semana, um sujeito que não respondeu essa questão. Como
outras atividades laborais, 24,8% exercem outra atividade profissional além da docência, no ramo da odontologia, medicina,
fisioterapia, engenharia civil, administração, contabilidade, e
outros prestam serviços como servidores públicos e profissioPágina - 27
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nais liberais. Já entre as atividades de lazer, 40,50% referiram
preferências manuais, como: bordar, tricotar, crochetar, pintar,
digitar, escrever, desenhar, tocar instrumentos musicais, pescar,
praticar artesanato, jardinagem, mecânica, marcenaria e prática
de voleibol.
Em relação à prática de atividade física, 58,7% relataram
serem ativos, e entre as atividades praticadas foram citadas:
futebol, vôlei, tênis, karatê, caminhada, corrida, ciclismo, hidroginástica, natação, musculação, ginástica localizada, aeróbica,
alongamento, ioga, dança paraquedismo e esportes em geral.
Dos 121 indivíduos pesquisados apenas 3 (2,5%) apresentaram afastamento das atividades rotineiras de docência
no último ano decorrentes às dores osteomusculares e em 2
questionários essa questão não foi respondida.
A análise da carga de risco não ocupacional está demonstrada na tabela abaixo (Tabela 2).
Tabela 2 – Análise da carga de risco não ocupacional

Foram também analisadas a correlação entre a frequência
dos sintomas para cada região anatômica e sua relação com o
trabalho realizado. Esses dados são apresentados na figura 1.

Figura 1 - Porcentagem de indivíduos que referem sintomas osteomusculares relacionados ao trabalho de docência nas diferentes
partes do corpo

Através dos resultados obtidos verificou-se que os sintomas osteomusculares relacionados à docência não apresentam
valor estatisticamente significante (p = 0,0622) quando foram
comparados os sexos.

DISCUSSÃO
Consta no Programa Nacional de Prevenção a LER/DORT
que esses distúrbios atingem o trabalhador no auge de sua produtividade e experiência profissional, sendo a maior incidência
na faixa etária de 30 a 40 anos7. No presente estudo a média de
Página - 28

idade foi de 36,68 anos, variando de 24 a 66 anos.
A média de tempo do exercício de profissão da docência
encontrada foi de 7,23 anos. Porém, em uma pesquisa realizada
com nove bancários, de ambos os sexos, vinculados à Associação de Portadores de LER/DORT do município de Cascavel,
observaram que a média de tempo de trabalho foi de 12 a 18
anos8. Acredita-se que os resultados observados no presente estudo possam estar correlacionados ao menor tempo de trabalho.
A intensidade e o ritmo acelerado no trabalho e o número
excessivo de horas na jornada são decisivos na precarização da
saúde do trabalhador9. Porém, pesquisas envolvendo o ambiente escolar não são comuns, segundo Legg e Jacobs10 o foco
é apenas em questões de microergonomia, tais como padrão
de mobiliário de acordo com o tamanho do usuário, peso de
mochilas e prevalência de doenças musculoesqueléticas em
estudantes, porém com poucas atitudes práticas. Entretanto,
destaca-se que entre as causas de aposentadoria de professores
na Irlanda, as desordens musculoesqueléticas corresponderam
a 10% do total11.
A média da duração da jornada de trabalho entre os
docentes questionados foi de 32 horas semanais com variação
de 4 a 45 horas por semana. Gomes12, no entanto, esclarece
que se gasta muito mais horas de trabalho do que previsto pela
instituição para o preparo das aulas, material didático, correção
de provas e trabalhos.
Em um estudo cujo objetivo era o tratamento em dentistas
com distúrbios osteomusculares, os autores13 concluíram que
os mesmos deveriam usar equipamentos ergonômicos e ter
consciência da necessidade de pausas durante a atividade diária,
não exceder oito horas de estresse laboral, alternar gestos que
podem causar problemas musculoesqueléticos, além de um
estilo de vida adequado, buscando programas de relaxamento,
alongamento e fortalecimento geral. Tais dicas também devem
ser levadas em consideração para aqueles que adentram no
campo da docência de ensino superior, visto suas características
de trabalho e estresse físico e mental.
Merlo et al.14 relatam que os distúrbios osteomusculares
relacionados ao trabalho são causas freqüentes da incapacidade
laboral temporária e permanente. Entre os profissionais questionados, 24,8%, além da docência, também exerciam a profissão
em outro local. Gomes12 relata que a dupla jornada de trabalho
além de implicar um maior número de horas supõe uma divisão emocional entre as exigências dos trabalhos, aumentando
a predisposição à doença ou a sua cronificação e a sofrer acidentes. Entretanto, apenas 5,8% dos docentes relataram serem
tabagistas e a maior parte (58,7%) praticam atividade física
regularmente. Esse fato pode ter contribuído para o reduzido
número de sintomas osteomusculares relatados.
Na análise da carga de risco não ocupacional, praticamente todos os sujeitos utilizavam microcomputador doméstico (97,5%), 70,2% realizavam atividades domésticas, 39,7%
executavam trabalhos manuais e apenas 15,3% tocavam instrumentos musicais. Estas situações podem gerar uma maior
sobrecarga e consequentemente propiciar a manifestação de
sintomas osteomusculares, pois, segundo Oliveira15, certas
atividades vocacionais ou recreacionais podem facilitar o aparecimento desses sintomas.
Chiu e Lam16 observaram que os professores apresentam
maiores chances de desenvolver problemas na região cervical e
nos membros superioes. Porém, no presente estudo observou-se
maiores relatos da presença dos sintomas osteomusculares nas
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regiões de cervical e pescoço, ombros, região lombar e membros
inferiores. Supõe-se que esses resultados sejam decorrentes das
posturas adaptadas durante a atividade de docência. Também foi
observada uma maior percepção de associação entre morbidade
e atividade realizada quando os sintomas eram localizados nestes mesmos segmentos, enquanto 25,6% dos sujeitos referiram
que nenhum dos sintomas estava relacionado ao trabalho de
docência.
A ocorrência dos sintomas osteomusculares pode estar
associada à repetitividade de movimentos, a manutenção de posturas inadequadas, o esforço físico, a invariabilidade de tarefas,
a pressão mecânica sobre determinados segmentos do corpo,
o trabalho muscular estático, impactos e vibrações14. Segundo
Gomes12, o docente em seu posto de trabalho vai acumulando
fadiga, com um conjunto e variedade de sintomas que se apresentam em forma intermitente, não aparecem a princípio como
alarmantes e são atribuídas a causas alheias ao trabalho. O docente pode chegar a um estado de fadiga em que se produz uma
desorganização severa de sua saúde mental ou se instala uma
patologia orgânica, tendo como conseqüências o afastamento
do trabalho, a incapacidade ou até mesmo o abandono. Revela
ainda que o docente se encontra só, isolado ou com pouco apoio
institucional e/ou profissional frente a um universo de demandas
e exigências. Dentro do sistema educativo e na escola, como
forma particular de organização, vai perdendo o seu papel de
protagonista, generalizando em sua atividade específica um
mal-estar que o impulsiona através de um processo, em casos
extremos até o abandono da docência. Assim, quantos mais
fatores envolvidos, menor a qualidade de vida17.
Apesar de não haver diferença significativa comparando-se os sexos, estudos demonstraram16,18 que o número de paciente
com sintomas osteomusculares do sexo feminino é o dobro do
masculino. O mesmo autor relata que não está claro se a diferença de distribuição quanto ao sexo, em algumas desordens
osteomusculares dos membros superiores, é devido às diferenças
fisiológicas (fibras musculares, estatura, ou maior freqüência no
relato de dor) ou a diferenças na exposição (postos de trabalho
inadequados, emprego em trabalhos manuais intensivos).
Devido à grande prevalência desses sintomas, devem ser
realizados mais estudos nesta área, particularmente focando a
relação saúde versus trabalho, que caracteriza um importante
espaço de atuação fisioterapêutica. Trabalhar integradamente
as questões relacionadas à saúde do trabalhador e ao ambiente
é um passo fundamental para o desenvolvimento de novas
abordagens teóricas que possibilitem avançar nos processos de
análise e intervenção sobre as situações e eventos de riscos que
são colocados para os trabalhadores.

CONCLUSÃO
Os sintomas osteomusculares estiveram presentes em
docentes da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, campus
Cascavel, embora alguns sujeitos referissem que os sintomas
não se relacionavam à atividade da docência.
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ARTRALGIA EM INDIVÍDUOS COM DOENÇA DE CROHN:
ESTUDO DE CASO
Arthralgia in patients with Crohn’s disease: Case study
Hugo Machado Sanchez 1, Elivaine Patrícia San’tana Gomes2, Eliane Gouveia de Morais Sanchez3

Resumo

Abstract

A Doença de Crohn é um distúrbio inflamatório crônico
do intestino que pode acometer todo o sistema gastrointestinal,
entre varias complicações que podem surgir durante o curso da
doença é comum ocorrer manifestações extra-intestinais que
podem acometer os indivíduos portadores dessa patologia, sendo
á mais comum as manifestações articulares. O obejtivo deste
estudo foi verificar a ocorrência das manifestações articulares na
doença de Crohn. Usando um questionário que visa um conhecimento maior de quais articulações mais acometem os portadores
da doença de Crohn. Participaram da pesquisa 3 indivíduos
todos do sexo masculino, sendo que todos que participaram
sentiam dor articular, foi constatado que as articulações mais
acometida são as do joelho e do tornozelo. Verificou-se ainda
que as manifestações articulares podem interferir na qualidade
de vida dos pacientes, sendo que os mesmos relataram que isso
ocorre freqüentemente. Concluindo assim que as manifestações
articulares são extremamente comuns em pacientes com doença
de Crohn.

Crohn’s disease is a chronic inflammatory disorder of the
bowel that can affect the entire gastrointestinal system, among
the various complications that may arise during the course of
the disease is common extraintestinal manifestations that can
affect individuals with this condition, the most common articular
manifestations that can affect individuals with this condition,
the most common articular manifestations. This study aimed to
verify the incidence of joint manifestations in Crohn’s disease.
For this purpose, we used a questionnaire containing questions
related to the onset of joint pain. The participants were three
individuals all male, and all who participated felt joint pain, it
was found that the joints most affect are the quality of life of
patients, since they reported that occurs frequently. Thus concluding that the articular manifestations are extremely common
in patients with Crohn’s disease.
Keywords: Crohn’s disease, arthritis, articular pain.

Palavras-chave: Doença de Crohn, artralgia, artrite.
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INTRODUÇÃO
De acordo com Jenson et al.1 a Doença de Crohn (DC) é
um distúrbio inflamatório crônico idiopático do intestino, podendo acometer qualquer região do trato alimentar, da boca ao ânus,
em reação inflamatória que tende a ser excêntrica e segmentar,
amiúde com áreas descontinuas (regiões normais entre as áreas
inflamadas). Entre as crianças com DC, a apresentação inicial
envolve mais comumente o íleo e o cólon (isso é íleocolite),
contudo pode envolver apenas o intestino delgado.
Segundo Lakatos et al 2 a artralgia é a manifestação mais
comum nas doenças inflamatórias intestinais, tendo um incidência que varia entre 10 a 35%. As manifestações extra-intestinais
podem ocorrer destacando-se as alterações articulares, como
espondilite anquilosante3,4.
São reconhecidos dois padrões principais de acometimento articular na DC. O primeiro seria uma forma de artrite
periférica chamada de artrite enteropática. O segundo padrão,
denominado axial, seria a sacroileíte com ou sem espondilite.
Além disto, podem ocorrer manifestações periarticulares como
entesite, tendinite e periostite4.
De acordo com Lanna et al.4 a artrite periférica e o acometimento axial em pacientes com DC são formas clínicas distintas.
Enquanto o envolvimento axial pode perceber o início da doença
intestinal em anos, isto é raro na forma de artrite periférica. O
curso da espondilopatia não está relacionado à atividade da doença intestinal, enquanto episódios de artrite periférica refletem
períodos de atividades inflamatórias da doença intestinal.
Azevedo e Freitas5 afirmam que seu estudo houve dosagem de anticorpos anti-saccharomycescereviase a (ASCA)
TgA em 26 pacientes com DC e 108 com espondilartropatia
indiferenciada e 45 com artrite psoriásica, comparados com
56 pacientes com artrite reumatóide e 45 controles saudáveis.
Níveis de IgA estiveram significativamente aumentados, tantos
nos pacientes com DC, quanto naqueles com espondilartropatia indiferenciada, quando comparados com os pacientes com
Artrite Reumatóide e com os controles saudáveis. Não ocorrem
diferenças significativas nos níveis de IgA como marcadores de
espondilartropatia com ou sem inflamação intestinal a biópsia.
Esse trabalho coloca IgA como marcadores de espodilartropatia
– especificamente espondilite anquilosante e espondilartropatia
indiferenciada – e, embora não se tenha encontrado correlação
entre níveis de IgA e inflamação intestinal, são necessários grandes estudos prospectivos para demonstrar se os pacientes com
espondilartropatia teriam risco aumentado de desenvolver DC.
O controle da doença de base, geralmente leva a melhora
do quadro articular periférico, sendo indicado, pois o uso de
corticosteróide ou sulfasalazina. Eventualmente poderá ser
usado um antiinflamatório não-hormonal, ate ser denominada
a inflamação intestinal. A indicação de colectomia associa-se a
doença intestinal, e não a intenção de neutralizar o comprometimento articular. Como o comprometimento axial independente
da atividade inflamatória intestinal, mesmo com o controle da
doença de base esses sintomas podem persistir, sendo então
indicados antiinflamatório não-hormonal e terapia física6,7.
De acordo com Mielants et al.8 a artrite periférica
pode ser crônica e erosiva em 10 % dos pacientes. Orchard,
Wordsworth, Jewell9 artrite periférica pode ser subdividida em
três padrões: Tipo I oligoartrite assimétrica; tipo II, poliartritesimétrica, e tipo III associada á espondiloartropatia. A artrite

do tipo I afeta menos de cinco articulações, tem caráter agudo
e autolimitado, dura menos que dez semanas e acompanha a
atividade inflamatória do intestino. A artrite do tipo II acomete
cinco ou mais articulações, os sintomas podem durar meses ou
anos, não reflete a atividade da doença intestinal e raramente
precede o seu diagnóstico.
Segundo Khan10 e Gravallese e Kantrowitz11 a maior parte
dos pacientes possuem artrite periférica com envolvimento axial
associado, tal como a espondilite e a sacroiliíte. Nortam et al.12
descreveram três casos de pacientes com artropatia atípica, que
apresentam erosões, distribuição e deformidade articulares em
associação com doença de Crohn.
Lanna et al.4 afirmam que em um de seus trabalhos, uma
paciente de 46 anos de idade portadora da DC há 23 anos, apresentava uma forma de poliartrite crônica, simétrica de grandes
e também de pequenas articulações, com mais de 20 anos de
evolução, e também tinha diminuição do espaço articular entre
as articulações do carpo, joelhos e tarsos. Havia ainda sacroiliíte grau II bilateral e o fator reumatóide e o HLA-B 27 eram
negativos.
É observada uma maior incidência de artrite nos pacientes
com DC de localização colônica do que naqueles com acometimento isolado do intestino delgado13. Entretanto Much et al.14
ao estudarem 167 pacientes com DC, não encontraram predominância de uma forma particular de acometimento articular
em correlação com o segmento intestinal inflamado.
Sendo assim, o presente estudo objetivou verificar a
ocorrência da artralgia em indivíduos com doença de Crohn.

METODOLOGIA
Este estudo é caracterizado como um estudo de caso, sobre
as manifestações articulares em portadores da doença de Crohn.
A presente pesquisa foi realizada na cidade de Rio Verde
– Goiás, na Clínica Escola de Fisioterapia da Universidade de
Rio Verde – UniRV, após concedida autorização pelo seu responsável. A amostragem do estudo foi composta por 3 indivíduos
na faixa etária de 18 e 50 anos. Todos os participantes assinaram
o termo de consentimento livre e esclarecido.
Foram incluídos nos estudo portadores da doença de
Crohn (com laudo médico que certificava o diagnóstico) que
sintam dor articular, na faixa etária compreendida entre 18 e 50
anos, com capacidade cognitiva que os permitisse responder aos
questionamentos referentes à pesquisa e que tenham assinado
o TCLE.
Foram excluídos do atual estudo os voluntários com as
seguintes características: indivíduos fora da faixa etária estudada, voluntários que não conseguirão responder aos questionamentos, os voluntários que não aceitarem participar do estudo
e que não assinou o TCLE, indivíduos que apresentarem outra
afecção reumatológica anterior a doença de Crohn, indivíduos
com afecção neurológica diagnosticada que possa afetar claramente o sistema sensitivo ou cognitivo
O estudo foi de caráter voluntário, e não visou acarretar
danos morais, físicos ou psicológicos aos sujeitos, uma vez que
irá utilizar somente parte do tempo e a dedicação dos sujeitos do
estudo, o mesmo oferece o mínimo de risco possível e nenhum
tipo de complicação quanto ao quadro clínico dos pacientes.
A amostra foi não-probabilística e por conveniência.
Inicialmente foi feito contato com médicos reumatologista e
grastroenterologistas com objetivo de apresentar o estudo e seus
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objetivos, feito isto 2 médicos, que atendem a maioria dos casos
de doença de Chron do município estudado, fizeram contato com
os pacientes e os convidaram a participar do estudo, de um total
de 7 pacientes contatados, 3 aceitaram participar do estudo.
Após a aceitação dos sujeitos, por telefone foi agendada
a entrevista, indicando ao mesmo o dia e o local para sua realização. Foi realizada a pesquisa com um individuo de cada vez,
sempre no mesmo local em uma sala bem iluminada, utilizando
sempre as mesmas perguntas sem que o pesquisador interferisse
na resposta do sujeito. Importante salientar, que os pacientes
não tiveram contato entre eles para que não houvesse influencia
nas respostas.
O roteiro da entrevista utilizada era um roteiro estruturado e foi refinado por um médico gastroenterologista e um
fisioterapeuta com experiência neste tipo de método de estudo.
Cada entrevista teve um tempo de duração de aproximadamente 40 minutos
O estudo iniciou-se somente após a permissão e aprovação
do Comitê de Ética e pesquisa (CEP) da UniRV, conforme a
resolução CNS 196-96 (parecer numero 022/2012). Os dados
coletados estão em plena posse do pesquisador responsável,
onde não conterão os nomes dos sujeitos, sendo apenas identificados por números. Após a análise e processamento dos
dados, os mesmos serão arquivados por um período de cinco
anos e após este período serão incinerados, sendo publicados
apenas os resultados.

CASO 1
Paciente do sexo masculino, casado, 33 anos, diagnosticado
a doença de Crohn a 10 anos. Refere dor articular a 8 anos,
com duração de cada seis meses. Os segmentos dolorosos
são joelhos, tornozelo, cotovelo e torácica. A escala visual
analógica de dor referida por este paciente foi 7. O paciente
relatou que a dor é mais incomoda/intensa no período noturno
e que ela interfere tanto nas suas atividades de vida diária
quanto nas suas atividades laborais.

CASO 2
Paciente do sexo masculino, casado, 40 anos, diagnosticado a doença de Crohn a 6 anos. Refere dor articular a 2 anos,
com picos álgicos mensais. Os segmentos dolorosos são joelho,
tornozelo e pé. A escala visual analógica de dor referida por este
paciente foi 8. . O paciente relatou que a dor é mais incomoda/
intensa no período noturno e que ela interfere tanto nas suas
atividades de vida diária quanto nas suas atividades laborais.

CASO 3
Paciente do sexo masculino, casado, 27 anos, diagnosticado a doença de Crohn a 4 anos. Refere dor articular a 2 anos,
com picos álgicos no mínimo a cada seis meses. Os segmentos
dolorosos são punho e ombro. A escala visual analógica de dor
referida por este paciente foi 8. O paciente relatou que a dor é
mais incomoda/intensa durante todo o dia e que ela interfere
tanto nas suas atividades de vida diária quanto nas suas atividades laborais.
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DISCUSSÃO
Verificou-se que os indivíduos participantes da pesquisa
eram adultos jovens, concordando com Teixeira et al.15, que
afirma que a DC atinge adultos jovens na fase mais produtiva
de suas vidas. Esta última afirmação também foi encontrada
no presente estudo, já que os 3 casos referiram que as dores
articulares interferem nas suas atividades laborais, prejudicando
ou diminuindo sua capacidade laboral.
Segundo Guedes16 a dor causa um impacto negativo em
todos os aspectos de vidas de um individuo, causando um declínio psicossocial na sua vida. Tal afirmativa foi confirmada
no presente estudo, visto que os 3 voluntários entrevistados
relataram que a dor interfere negativamente na realização tanto
das atividades de vida diária quanto nas atividades laborais.
Ozgul et al17 relatam em seu estudo que as algias causadas por afecções articulares incapacitam a pessoa não idosa
em diversos aspectos, desde as atividades domesticas, até as
atividades recreativas, de lazer e no trabalho, desta forma a
qualidade de vida destes sujeitos certamente ficam prejudicadas.
Um fator que certamente contribui para que a dor interfira
nas atividades laborais dos pacientes estudados é o nível apontado pela escala visual analógica para avaliação da dor, visto
que o valor mínimo atribuído foi de 6, ou seja, dor de moderada
a alta intensidade.
Augusto et al.18 explica que a dor causa incapacidade
da realização de tarefas dentro do ambiente de trabalho e até
mesmo nas tarefas do cotidiano da vida pessoal, acarretando
num possível afastamento do trabalho e desgaste psicológico
na vida desse indivíduo.
Todos os indivíduos estudados na pesquisa possuem a
manifestação articular, conforme relatado por Lanna et al.4, os
quais afirmam que os sintomas articulares constitui-se a manifestação extra-intestinal comum em pacientes com a doença de
Crohn. Tal manifestação indica que a dor articular é presente em
indivíduos com algum tempo de diagnostico da doença, visto
que os pacientes do estudo tem um tempo médio de doença de
5 anos, com tempo máximo de doença de 10 anos e mínimo de
4 anos e que todos referiram o inicio dos sintomas dolorosos
articulares após 2 anos de diagnostico confirmado da afecção.
Em relação a segmentos articulares com referência álgica,
não houve convergência de relatos, sendo relatados dores em
todas as articulações, exceto quadril. Tal achado não corrobora
com as colocações de Lanna et al4. Tal fato pode ser facilmente
explicado visto a idade dos pacientes, adultos jovens, cujas
articulações do esqueleto axial ainda não atingiram um estagio
que fosse capaz de gerar dor, alem disso, ressalta-se que por ser
um estudo de 3 casos não é capaz de indicar prevalência de dor
em determinados seguimentos ou articulações.
O período da noite foi o mais citado pelos participantes
da pesquisa como período que sentem mais dor. De acordo
com Silva et al.19, a dor articular surge comumente no período
noturno, além disso, incide também no inicio da marcha e
melhora com o decorrer da mesma e com o repouso. Sizinio20
relata que as afecção articulares de cunho crônico-degenerativos
frequentemente exacerbam os sintomas álgicos no período noturno, pois neste período, as atividades musculares e articulares
diminuem, o que acarreta diminuição da provisão sanguínea e de
estímulos mecânicos que mascaram a dor, soma-se a isso o fato
da temperatura ambiente também diminuir no período noturno,
fato este que também gera leve diminuição no aporte sanguíneo
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e principalmente do metabolismo da membrana sinovial, com
conseqüente diminuição da produção do liquido sinovial e da
nutrição à cartilagem articular.

CONCLUSÃO
A partir dos dados coletados, pode-se concluir que na
amostra estudada, a dor articular é comum na doença de Crohn,
e que diante de tantas manifestações da doença a dor articular
também pode interferir na qualidade de vida dos portadores da
doença de Crohn.
Conclui-se também que as articulações mais acometidas
nos portadores da doença de Crohn são as articulações dos
tornozelos e joelhos, e que dependendo do tempo de doença
intestinal, pode se constatar que as manifestações articulares só
aparecem depois de algum tempo do inicio da doença.
Diante do aumento da incidência da doença de Crohn
deve-se estudar com mais veemência sobre a dor articular procurando um tratamento adequado. Ressalta-se ainda a relevância da
intervenção fisioterapêutica no tratamento da doença de Crohn,
visto que a manifestação articular é comum nestes pacientes.
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