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O inventário de sensibilização central (CSI) é um

instrumento que pode ser utilizado para

complementar a avaliação dos pacientes com dor

musculoesquelética, mas não deve ser considerado

como padrão ouro na identificação da sensibilização

central desses pacientes.

Conclusão

Foi realizado um estudo transversal com 267 pacientes com

dor musculoesquelética crônica atendidos no ambulatório de

fisioterapia do Hospital Universitário Gaffrée e Guinle e no

Centro Universitário Augusto Motta, na cidade do Rio de

Janeiro, entre março e setembro de 2019.

O estudo incluiu pacientes maiores de 18 anos com dor

musculoesquelética 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), e as características da dor musculoesquelética crônica

(localização da dor, intensidade da dor, duração da dor).

Instrumentos de medida

O CSI foi utilizado como instrumento clínico e o CPT foi

utilizado como marcador da deficiência do sistema inibitório

descendente, uma característica da sensibilização central.

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.

As correlações de Spearman avaliaram a validade

concorrente e as medidas de acurácia diagnóstica foram

realizadas.

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).

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa

do Centro Universitário Augusto Motta (número

CAAE:03870618.5.0000.5235), de acordo com a Declaração de

Helsinque para pesquisa em humanos.

Todos os pacientes que atenderam aos critérios de

elegibilidade assinaram o termo de consentimento livre e

esclarecido antes dos procedimentos do estudo.
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A amostra foi composta por 267 pacientes com dor musculoesquelética

crônica sendo 194 (72.7%) mulheres. A média de idade foi de 52.4 (±14.8)

anos e a média do índice de massa corporal 27.7 (±13.8) kg. Os

participantes incluídos apresentaram média da intensidade da dor de 5.9 (±
2.5) e a média da duração da dor foi de 74.6 (±103.9) meses. Noventa e três

(34.8%) pacientes tiveram escores de CSI  40.
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O objetivo do presente trabalho é validar o Inventário

de Sensibilização Central (CSI) como método padrão

ouro para o diagnóstico de sensibilização central nas

dores musculoesqueléticas.

Tabela 1. Características clínicas e demográficas dos participantes do estudo (n = 267)

Objetivo 

As dores musculoesqueléticas representam uma das

principais causas de incapacidade no mundo e afetam

20% da população brasileira. A identificação da

sensibilização central é um aspecto importante no

manejo desses pacientes. Vários métodos foram

desenvolvidos para a identificação da sensibilização

central. No entanto, ainda não se sabe se o Inventário de

Sensibilização Central (CSI) coincide com o Cold Pressor

Test (CPT) na sensibilização central.

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

(%) para variáveis categóricas.

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

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

(positiva e negativa)

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

Razão de verossimilhança positiva, RV- Razão de verossimilhança negativa

Financiamento 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)

Correlações negativas não significativas foram encontradas entre

os achados de CSI e os resultados do CPT (região dorsal do

antebraço, rs = -0.009, p > 0.05; região do tibial anterior, rs = -0.119,

p > 0.05).

O ponto de corte de 40 do CSI mostrou valores de sensibilidade

(35.1%, IC 95% 22.6, 49.3) e especificidade (65.2%, IC 95% 58.4, 71.6)

e uma acurácia de 59.1 (IC 95% 53.0 , 65.1) quando comparado ao

CPT para detectar o comprometimento da modulação condicionada

da dor.


