
Introdução Resultados

Os indicadores clínicos demonstraram ser uma

ferramenta valiosa para detectar a deficiência da

modulação condicionada da dor, que é uma

característica marcante de sinais e sintomas

relacionados à SC. Os clínicos são encorajados a

usar os indicadores clínicos no manejo de pacientes

com dor musculoesquelética.

Conclusão

Realizamos um estudo de acurácia diagnóstica seguindo as

recomendações do Standards for Reporting Studies of Diagnostic

Accuracy (STARD).

Cem pacientes com dor musculoesquelética foram recrutados no

ambulatório de fisioterapia do Hospital Universitário Gaffrée e Guinle.

O estudo incluiu pacientes maiores de 18 anos com dor

musculoesquelética aguda ou crônica.

O estudo excluiu pacientes que realizaram procedimento cirúrgico

na coluna vertebral, gestantes, pacientes com diagnóstico

reumatológico em fase inflamatória aguda, tumores e pacientes

analfabetos ou que não conseguiam completar os questionários

autorrelatados.

A aquisição de informações sociodemográficas e clínicas foi

realizada por um instrumento contendo dados demográficos (nome

completo, sexo, idade, escolaridade, ocupação, estado civil),

características da dor musculoesquelética (localização da dor,

intensidade da dor, duração da dor) e o comportamento de exercício

físico.

Instrumentos de medida

Fenótipo clínico de SC

Os indicadores clínicos (método-índice), baseados numa

combinação de características de dor auto reportadas pelo paciente

adicionalmente ao exame físico, foram usados para identificar o

fenótipo de pacientes com dor musculoesquelética e predominância de

sinais e sintomas relacionados à SC.

Característica neurofisiológica da SC

A modulação condicionada da dor foi avaliada através do Cold

Pressor Test (padrão de referência), um teste psicofísico usado para

detectar deficiência da modulação condicionada da dor.

Análise estatística

As variáveis demográficas e clínicas da população do estudo foram

apresentadas como médias e desvios-padrão para variáveis contínuas

e como valores absolutos e frequências para variáveis categóricas.

A acurácia diagnóstica dos indicadores clínicos (método-índice) foi

comparada com a medida psicofísica (padrão de referência). Nós

calculamos sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo, valor

preditivo negativo, acurácia diagnóstica, razões de verossimilhança

positiva e negativa.

Foi considerado um nível de significância de menos de 5% (P < 0.05)

para todas as análises. A análise estatística foi realizada usando o

SSPS versão 20.0 (IBM Corporation, Armonk, New York).

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Centro

Universitário Augusto Motta (Número CAAE: 46245215.9.0000.5235),

seguindo a Declaração de Helsinki para pesquisas em humanos.

Método
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Vinte e sete pacientes apresentaram predominância

de sinais e sintomas relacionados à SC na avaliação

dos indicadores clínicos, e 20 tinham uma modulação

condicionada da dor prejudicada.
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Analisar a acurácia diagnóstica dos indicadores

clínicos na identificação de sinais e sintomas

relacionados à SC em pacientes com dor

musculoesquelética.

Tabela 1. Características clínicas e demográficas dos participantes do estudo (n = 100)

Objetivo 

A identificação da Sensibilização Central (SC) é

um aspecto importante no manejo de pacientes

com dor musculoesquelética crônica. Diversos

métodos têm sido desenvolvidos, incluindo

indicadores clínicos e medidas psicofísicas.

Entretanto, ainda é não se sabe se os indicadores

clínicos coincidem com os resultados do teste

psicofísico de sinais e sintomas relacionados à SC.

Nota: Dados são apresentados como médias (DP) para variáveis contínuas e como contagem de frequências

(%) para variáveis categóricas. Diferenças significantes entre grupos foram testadas usando o teste-t não

pareado para variáveis contínuas ou o teste Qui-quadrado para variáveis categóricas

Os indicadores clínicos demonstraram alta acurácia

(75%; IC 95% = 65,3 a 83,1), alta especificidade (80%; IC

95% = 69,6 a 88,1), alto valor preditivo negativo (87,7%;

IC 95% = 81,2 a 92,1) e uma razão de verossimilhança

positiva relevante (2,8; IC 95% = 1,5 a 5,0) quando

comparados ao Cold Pressor Test.

Tabela 2. Valores de sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo, valor

preditivo negativo, acurácia, prevalência da doença e razões de verossimilhança

(positiva e negativa) do diagnóstico clínico de sinais e sintomas relacionados à SC

Nota: Abreviações: IC Intervalo de Confiança, VPP Valor preditivo positivo, VPN Valor preditivo negativo, RV+

Razão de verossimilhança positiva, RV- Razão de verossimilhança negativa
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