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RESUMO 
 

SOUZA LAF. Análise do enfrentamento da dor crônica entre idosos de 
instituições de longa permanência de uma metrópole Goiana, Brasil. 
[dissertação]. Goiânia: Faculdade de Enfermagem/UFG; 2013. 120 p. 
 
Os diversos modos de enfrentamento podem contribuir com o alívio da dor crônica. 
No entanto, estudos sobre o enfrentamento dessa experiência são escassos, 
especialmente na população idosa residente em Instituições de Longa Permanência. 
O objetivo desse estudo foi analisar o enfrentamento da dor crônica entre idosos 
residentes em Instituições de Longa Permanência em Goiânia (ILPI), Goiás. Estudo 
transversal, realizado nas ILPI de Goiânia, Goiás, entre maio e agosto de 2012.  
Foram excluídos aqueles que alcançaram escores <13 no MEEM; que não 
verbalizavam ou não foram encontrados nas Instituições após três tentativas do 
observador. Totalizaram 167 participantes. A dor crônica foi considerada como 
existente há seis meses ou mais. A intensidade dessa dor e do alívio obtido 
mediante tratamento farmacológico e não farmacológico foi medida por meio de 
escala numérica (0-10), em que zero=sem alívio/nenhuma dor e 10= alívio total/pior 
dor possível); o enfrentamento foi investigado por meio de Modos de Enfrentamento 
de Problemas. As estratégias de enfrentamento foram classificadas em “focadas no 
problema”, “focadas na emoção”, “focadas na prática religiosa e pensamento 
fantasioso” e “focadas na busca por suporte social”. O projeto foi aprovado pelo 
CEP/UFG (Protocolo 398/2011) e os idosos assinaram o TCLE. Análise estatística 
foi realizada pelo programa SPSS versão 15.0. Dos 167 idosos, 47,3%; (IC-95%: 
38,5% – 55,0%; n=79) apresentou dor crônica. A média de idade entre os idosos 
com dor foi de 78,13 anos, sendo 48 (60,8%) mulheres para 31 (39,2%) homens. A 
região lombar foi o local referido com maior frequência (44,3%) pelos idosos e a 
média dos escores atribuídos à intensidade da dor crônica foi de 6,43 (moderada). 
Dos idosos com dor crônica, 84,8% realizava algum tratamento; para 59,2% o tipo 
foi farmacológico e 54,2%, não farmacológico.  O alívio da dor crônica obtido pelo 
tratamento farmacológico teve média de 7,2 e a do tratamento não farmacológico 
6,9. O tipo de enfretamento da dor crônica mais utilizado pelos idosos foi o 
enfrentamento baseado na busca da prática religiosa/pensamento fantasioso 
(78,24%), seguido pela enfrentamento focado na busca por suporte social (62,86%), 
focado no problema (60,25%) e focado na emoção (26,8%). Houve relação 
significativa entre intensidade da dor e alívio da dor com o uso de algumas 
estratégias de enfrentamento. A população residente em Instituições de Longa 
Permanência em Goiânia padece dor crônica, principalmente na região lombar e 
com intensidade moderada. Eles tratam a dor principalmente com opções 
farmacológicas e obtém bom alívio. As estratégias de enfrentamento mais 
escolhidas foram as focadas na busca por práticas religiosas/pensamentos 
fantasiosos e as menos utilizadas foram as focadas na emoção. 
 
Palavras-chave: Dor crônica; Saúde do Idoso Institucionalizado; Coping.  
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ABSTRACT 
 

SOUZA LAF. Analysis of chronic pain coping among elderly long-stay 
institutions of a metropolis Goiás, Brazil. [dissertation]. Goiânia: Faculdade de 
Enfermagem/UFG; 2013. 120 p. 
 

 
Many ways of coping with chronic pain can contribute to its relief. However, studies 
on chronic’s pain coping are scarce, especially in the elderly institutionalized. The 
aim of this study was analyze coping with chronic pain among elderly living in Long-
Term Institutions in Goiânia, Goiás. It is a cross-sectional study placed between May 
and August , 2012. It was excluded those who had scores <13 in the Mini Mental 
test; enable to communicate or were not found in the Long-Term Stay Institution after 
three attempts. The number of participants totalized 167.  Chronic pain was 
considered as existing for six months or more. The intensity of pain and the relief 
obtained by pharmacological and non pharmacological treatment was measured 
using a numerical scale (0-10), in witch zero = no relief / no pain and 10 = total relief / 
worst possible pain; coping was investigated by means of questions contained in the 
Scale Modes of Coping, coping strategies were classified as "problem-focused", 
"emotion-focused", "focused on religious practice and wishful  thinking" and "focused 
on the search for social support." The project was approved by CEP / UFG (Protocol 
398/2011) and the elderly participants signed the consent form. Statistical analysis 
was performed using SPSS version 15.0. Among the 167 seniors, 79 (47.3%, 95% 
CI: 38.5% - 55.0%) had chronic pain, the average age was 78.13 years, with 48 
(60,8%) women for 31 (39,2%) men. The lumbar region was the main site of pain (n 
= 35, 44.3%) and the pain intensity mean was 6.43 (moderate). Among elderly with 
chronic pain, 67 (84,8%) were receiving treatment for pain, 47 (59.2%) 
pharmacological, 43 (54.2%) non-pharmacological. The chronic pain relief obtained 
by pharmacological treatment had a mean of 7.2 and the non-pharmacological 
treatment averaged 6.9. The type of chronic pain coping most used by the elderly 
was coping based on religious practice / wishful thinking ( 78.24%), followed by 
coping focused on seeking social support (62.86%), problem-focused (60.25%) and 
emotion-focused (26.8%). A relationship between  intensity and pain relief was found. 
The population of elderly living in Long-Term Stay Institutions in Goiânia suffers from 
chronic pain, especially in the lumbar region, with moderate intensity. They deal with 
their pain mostly with pharmacological options and get a good relief. The coping 
strategies chosen were more focused on the search for religious practices / wishful 
thinking and less focused on emotion. 
 
 
Keywords: Chronic pain, Health of Institutionalized Elderly; Coping 
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RESUMEN 

 
SOUZA LAF. Análisis de afrontamiento con el dolor crónico entre las 
instituciones de adultos mayores para estancias largas de una metrópoli 
Goiás, Brasil. [disertación]. Goiânia: Faculdade de Enfermagem/UFG; 2013. 120 p. 
 
Varias maneras de lidiar con el dolor crónico puede contribuir al alivio de esa 
experiencia. Sin embargo, los estudios sobre cómo sobrellevar el dolor crónico son 
escasos, especialmente en los ancianos institucionalizados. El objetivo de este 
estudio fue analizar el afrontamiento en el dolor crónico entre personas de edad 
avanzada a largo plazo asilos de ancianos en Goiânia, Goiás. Estudio transversal, 
en Goiânia, Goiás, entre Mayo e Agosto de 2012. Se excluyeron aquellos que han 
logrado puntajes <13 en el teste Mini Mental; no verbalizaban o no se encuentra en 
asilos después de tres intentos. Por un total de 167 ancianos participantes. El dolor 
crónico se considera como existente durante seis meses o más. La intensidad del 
dolor y el alivio dela obtenida por el tratamiento farmacológico se midió utilizando 
una escala numérica (0-10), donde cero = sin alivio / ningún alivio del dolor y dolor 
10 = total / peor posible); afrontamiento se investigó por medio de preguntas 
contenidas en los modos Escala de Afrontamiento, estrategias de afrontamiento 
fueron clasificados como "problema-centrado", "centrado en la emoción", "se centró 
en las prácticas religiosas y las ilusiones" y "centrada en la búsqueda de apoyo 
social". El proyecto fue aprobado por el CEP / UFG (Protocolo 398/2011) y las 
personas mayores firmado el formulario de consentimiento informado. El análisis 
estadístico se realizó mediante el programa SPSS versión 15.0. De los 167 
ancianos, 47.3% (IC95%: 38,5% - 55,0%) tenían dolor crónico. La edad promedio de 
los adultos mayores con dolor crónico fue 78,13 años, con 48 (60,8%) mujeres por 
31 (39,2%) hombres. La región lumbar era el sitio principal de dolor (44,3%) y la 
intensidad media del dolor fue 6,43 (moderado). Las personas mayores con dolor 
crónico, (84,8%) fueron sometidos a un tratamiento para el dolor, medicamentos 
(59,2%), tipo no farmacológico (54,2%). El alivio del dolor obtenido mediante el 
tratamiento farmacológico crónico tenían una media de 7,2 y el tratamiento no 
farmacológico promedio de 6,9. El tipo de afrontamiento al dolor crónico más 
utilizado por el asilos de ancianos se basa en hacer frente a la persecución de la 
práctica religiosa / ilusiones (78,24%), seguido de afrontamiento centrado en la 
búsqueda de apoyo social (62,86%), centrada en los problemas (60,25%) y centrado 
en la emoción (26,8%). Hubo una relación entre estrategia de enfrentamiento con la 
intensidad y el alivio del dolor. La población mayor de ancianos institucionalizados 
en Goiânia sufren de dolor crónico, especialmente en la región lumbar y con 
intensidad moderada. Ellos se ocupan principalmente de sus opciones 
medicamentos para el dolor y conseguir un buen alivio. Las estrategias de 
afrontamiento elegidas se centran más en la búsqueda de prácticas religiosas / 
ilusiones y se utiliza menos se han centrado en la emoción.  
 
Palabras clave: Dolor crónico, Salud del Anciano Institucionalizado; afrontamiento. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Idosos que residem em Instituições de Longa Permanência para idosos 

(ILPI) convivem com dor persistente (BLOMQVIST; EDBERG, 2002; FERREL; 

FERREL; OSTERWEIL, 1990; GRIMBY et al., 1999; MCCLEAN; HIGGINBOTHAM, 

2002; REIS;  TORRES; REIS, 2008; SMALBRUGGE et al., 2007; TSE; PUN; 

BENZIE, 2005; VAN HERK et al., 2009; ZANOCCHI et al., 2008).  

A dor constitui uma epidemia mundial e a crescente incidência dessa 

experiência na população idosa deve-se às doenças musculoesqueléticas, que 

representa 40% das condições crônicas e maioria das causas de incapacidade 

(ARAÚJO; SOUZA; FARO, 2010; GLOTH, 2000). Essa experiência afeta a função 

física e a autonomia e impacta negativamente na qualidade de vida dessa 

população. Outras condições, tais como, o câncer, os procedimentos cirúrgicos, as 

úlceras por pressão, as doenças cardiovasculares contribuem para exacerbação das 

queixas álgicas entre os longevos (DELLAROZA et al., 2008; FISHER et al., 2002; 

GOMES; TEIXEIRA, 2007; SOUSA; LEÃO, 2007; WATANABE; GIOVANNI, 2009).  

Frente aos prejuízos advindos da experiência dolorosa, idosos comumente 

buscam alívio por meio de terapêuticas farmacológicas e não-farmacológicas. Na 

China, um estudo mostrou que 25,1% dos idosos utilizavam algum medicamento 

oral para alívio da dor e 31,8% optavam por terapêuticas não farmacológicas, como 

massagem, meditação, assistir a televisão, entre outras (TSE;  PUN; BENZIE, 2005).  

Ressalta-se que, apesar dos avanços obtidos nos últimos anos na área da 

farmacologia, o alívio da dor crônica nem sempre é alcançado por meio de 

terapêutica farmacológica. Entre idosos residentes em ILPI, estudos divergem em 

seus resultados, enquanto Roy et al. (1986) mostraram que 80% dos idosos 

obtiveram alívio de sua dor, na Itália, Zanocchi et al. (2008) apontaram 67,8% de 

relatos de nenhum alívio.  

Adicionando-se aos indesejáveis efeitos adversos decorrentes destes 

fármacos, observa-se abandono do tratamento e descrença nos métodos 

convencionais de alívio da dor (KOK-YUEN, 2009).  

 Diante dessa realidade, e necessidade de melhoria na qualidade de vida de 

pessoas que convivem com dor crônica, esforços tem sido feitos para encontrar 

formas de tratamento potencialmente capazes de reduzir sofrimento, como as 

terapêuticas não farmacológicas, que podem ajudar os idosos no tocante aos 
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problemas decorrentes da dor, tal como os programas institucionais norte 

americanos de exercícios, recreação e reabilitação (FERRELL, 2004). Outras 

modalidades utilizadas incluem o relaxamento, biofeedback, a aplicação de calor e 

frio, massagem, estimulação elétrica transcutânea, aromaterapia, acupuntura, 

imaginação dirigida, ioga e hipnose (FLEMING et al., 2007, STANOS; TYBURSKI, 

2008; SUNDBERG et al., 2009). Também há relato de sucesso no uso de creme 

fitoterápico tópico para alívio de dor miofascial (REFSIO et al., 2005). 

 Nesse contexto, é importante lembrar que o estímulo nociceptivo é modulado 

antes que a resposta a dor seja evocada, e nesse processo há participação de 

fatores psicológicos (FLOR; BIRBAUMER; TURK, 1990).  Assim, aceita-se que 

pessoas com dor crônica são mais propensas a lidar inadequadamente com a dor, 

fato que aponta os mecanismos cognitivos e comportamentais de enfrentamento 

como fundamentais para melhor adaptação à dor crônica (FLOR; BIRBAUMER; 

TURK, 1990). 

Conhecer as formas de enfrentamento que o indivíduo utiliza diante do agente 

estressor, ou seja, o quanto é capaz de envolver esforços cognitivos e 

comportamentais para administrar exigências específicas, internas e externas, que 

sobrecarregam ou excedem os recursos pessoais (FOLKMAN; LÁZARUS, 1985), 

pode contribuir para o manejo da dor crônica. Assim, o próprio sujeito, como 

participante ativo no processo de tratamento, passa a alterar sua resposta à 

experiência dolorosa e ao tratamento instituído para alívio (FOLKMAN; LÁZARUS, 

1985; TURK; BURWINKLW; THIEME, 2008).  

Quando o enfrentamento é ativo, há esforços para manter um nível funcional, 

apesar da dor ou retirada da atenção do sintoma, associando-se a um 

funcionamento adaptativo, o que contribui para diminuição e maior tolerância à 

experiência dolorosa. Por outro lado, o enfrentamento passivo, implica em 

dependência de outras pessoas para auxiliar no controle da experiência dolorosa, 

ocorrendo abolição de algumas atividades por medo de sentir dor ou sofrer danos 

adicionais (BARBOSA; DIAS, 2007; TURK; BURWINKLW; THIEME, 2008).  

Embora não haja clara relação causal entre intensidade de dor e 

enfrentamento, as estratégias adaptativas e não-adaptativas têm se mostrado 

importantes preditoras de intensidade de dor crônica (TAN et al., 2011).  

Entre os idosos, estudo realizado nos Estados Unidos mostrou que as 

principais estratégias de enfrentamentos utilizadas incluíram a resistência à dor, 
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auto-afirmações de coping e a busca pela paz (MOLTON et al., 2008). Essas 

pessoas utilizam mais formas de enfrentamento que aqueles de outras faixas 

etárias, provavelmente pela maior experiência de vida. Jensen, Turner e Romano 

(2007) encontraram associação significativa entre intensidade de dor e coping por 

meio do descanso, solicitação de ajuda e relaxamento entre 141 pacientes (MD= 

44,7 anos) que faziam acompanhamento no ambulatório de dor da Universidade de 

Washington.  

Em adultos, o enfrentamento da dor crônica tem sido investigado, por meio de 

instrumentos padronizados e validados, em países como Holanda, Portugal e 

Estados Unidos e Brasil (COSTA; PINTO-GOUVEIA, 2011; FERREIRA-VALENTE et 

al., 2011; FOLKMAN; LAZARUS, 1980; MOLTON et al., 2008; NOGUEIRA; 

TEIXEIRA, 2012; SPINHOVEN et al.,1989). Os tipos de enfrentamento variam 

conforme instrumento utilizado para investigação, no Brasil foi observado que o 

enfrentamento focado em práticas religiosas e pensamentos fantasiosos foi um dos 

mais utilizados (NOGUEIRA; TEIXEIRA, 2012; PIMENTA; CRUZ; KURITA, 2004; 

PORTNOI, 1999). 

No Brasil, os únicos estudos encontrados com a população idosa 

investigaram agravos crônicos entre idosos e as estratégias de enfretamento 

utilizadas (TRENTINI et al., 2005), além do enfrentamento do idoso institucionalizado 

frente as incapacidades funcionais (VIVAN; ARGIMON, 2009). Observou-se que, ter 

fé em Deus, buscar ajuda da família e de outras pessoas, trabalhar, frequentar 

grupos de idosos e cuidar da estética, foram as estratégias prevalentes (TRENTINI 

et al., 2005), enquanto as estratégias mais utilizadas em face de situações de 

dificuldade funcional, foram a de autocontrole (44,7%) e a de resolução de 

problemas (44,7%), seguidas pela de suporte social, com 39,8% (VIVAN; 

ARGIMON, 2009). 
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2 JUSTIFICATIVA 
 

Diversos fatores psicossociais influenciam a dor crônica e seu enfrentamento. 

A natureza multidimensional da dor crônica e do enfrentamento gera a 

improbabilidade de que tão somente intervenções farmacológicas sejam apropriadas 

em todas as situações.  Associado a isso, concepções erroneamente elaboradas 

pelos idosos sobre a dor crônica podem levá-los ao sofrimento desnecessário. 

Portanto, cabe aos profissionais que gerenciam o manejo dessa experiência a 

participação no uso de formas adequadas de enfrentamento. A participação do idoso 

e uma abordagem multiprofissional são necessárias, e os enfermeiros, como 

gerenciadores do cuidado em dor, podem contribuir como educadores e 

colaboradores na reestruturação cognitiva e realização de técnicas não 

farmacológicas, de maneira holística, no auxílio da auto-gestão da experiência 

dolorosa e seu enfrentamento. 

Ademais, com o foco na Política Nacional de Atenção à Saúde do Idoso, 

prioridade dentro do Pacto pela Saúde, aponta-se a importância de estudos 

epidemiológicos sobre enfrentamento da dor crônica em idosos, o que contribuirá na 

tomada de decisões relacionadas à políticas de orçamentos e às prioridades em 

saúde.   

Os resultados deste estudo também contribuirão na melhoria da saúde do 

idoso, apontando estratégias de intervenção que investiguem associação entre o 

tratamento clássico da dor com as terapêuticas que poderão ajudar na modificação 

do enfrentamento desse fenômeno. Adicionado a isso, é notório o aumento da 

expectativa de vida, e das morbidades que comumente desencadeiam dor na 

população idosa. Espera-se contribuir com a produção de conhecimento sobre o 

assunto, sensibilização de profissionais da saúde para o problema da dor em idosos 

residentes em ILPI, criação de novos serviços, planejamento de programas e 

alocação de recursos humanos e materiais, com vistas ao controle da dor crônica 

nessa população.  

Apesar do avanço do conhecimento e da magnitude do problema dor em 

idosos de ILPI, ainda são poucos os estudos disponíveis na literatura mundial. 

Diante disso, esse estudo foi proposto para contribuir com os avanços no 

conhecimento do enfrentamento da dor crônica entre idosos institucionalizados. 
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3 OBJETIVOS 

 
3.1. Objetivo Geral: 
 Analisar o enfrentamento da dor crônica entre idosos residentes em 

Instituições de Longa Permanência em Goiânia, Goiás.  

 
3.2 Objetivos Específicos 
 
1) Descrever as características socioeconômicas e de institucionalização dos idoso 

com dor crônica.  

 
2) Verificar as características da dor crônica entre os idosos.  

 

3)  Identificar o tipo de tratamento utilizado pelos idosos para alívio da dor crônica. 

 

4) Identificar a frequência de uso das estratégias de enfrentamento frente à dor 

crônica. 

 

5) Analisar a associação entre as variáveis de estratégias de enfrentamento e a 

intensidade subjetiva da dor crônica. 

 

6) Analisar a associação entre as variáveis de estratégias de enfrentamento da dor 

crônica e o alívio da dor obtido por meio de terapêuticas analgésicas farmacológicas 

e não farmacológicas. 
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3 REVISÃO DA LITERATURA  
 

3.1 A população idosa do Brasil e a institucionalização 
 

No Brasil, considera-se idoso o indivíduo com 60 anos ou mais 

(PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 2003). Em 2010, nosso país contava com 

20.590.599 idosos, correspondendo a 10,79% da população brasileira. No Centro-

Oeste esse número era de 1.238.134, no Estado de Goiás, 561.625 e em Goiânia, 

124.682 (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE, 

2011).  

Há uma predominância do sexo feminino entre os idosos, fato que segue 

tendências de outros países e do Censo brasileiro de 2000 (GARRIDO, MENEZES, 

2002), o que pode ser explicado pela maior expectativa de vida das mulheres em 

relação aos homens em todas as faixas etárias. Em 2006, a expectativa de vida para 

as pessoas com 60 anos era de 19,3 anos para os homens e de 22,4 anos para as 

mulheres, e entre aqueles com 80 anos e mais, essa expectativa era de 9,8 anos 

para as mulheres e de 8,9 anos para os homens (INSTITUTO BRASILEIRO DE 

GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE, 2009), evidenciando que a população está 

envelhecendo.  

Esse panorama de envelhecimento da população brasileira tem modificado a 

forma da pirâmide etária, até então triangular, e agora com base mais estreita e 

vértice largo, mostrando uma sociedade em processo de envelhecimento, ou seja, 

com baixa fecundidade e mortalidade (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E 

ESTATÍSTICA - IBGE, 2008), como mostra a pirâmide etária da projeção da 

população para 2050 (Figura 1).  

                    
 

 

        Figura 1 - Pirâmide etária derivada da projeção para a população brasileira em 
2050. 2008. Fonte: IBGE/Diretoria de Pesquisas. Coordenação de População e 
Indicadores Sociais. Gerência de Estudos e Análises da Dinâmica Demográfica. 
Projeção da População do Brasil por Sexo e Idade para o Período 1980-2050 - Revisão 
2008. Disponível em: 
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/indicsociosaude/2009/indicsaude.pdf 
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Em países desenvolvidos, o envelhecimento populacional vem ocorrendo 

juntamente com a implantação de sistemas de proteção social e melhorias das 

condições de moradia, trabalho, segurança, educação e saúde. No entanto, o 

mesmo não aconteceu no Brasil, onde o modelo de saúde predominante no século 

XX, voltado para vacinação, higiene pública e outras campanhas sanitárias, não 

abrangeu outras importantes condições para a melhoria da qualidade de vida, 

promovendo desigualdade em diferentes regiões e classes sociais do Brasil 

(INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE, 2009).  

Apesar desse crescimento populacional de idosos dever-se, em parte, à 

queda da mortalidade, as causas de morte mantiveram-se de forma semelhante 

desde a década de 80. Em estudo realizado com dados do Sistema de Informação 

de Mortalidade (SIM), em 1980, 1991 e 2000 foi verificado que as principais causas 

de mortalidade foram as doenças do aparelho circulatório (principalmente doenças 

cerebrovasculares e doenças isquêmicas do coração), as neoplasias e as doenças 

do aparelho respiratório. Verifica-se uma tendência de diminuição das mortes por 

doenças do aparelho circulatório e aumento das mortes por neoplasias (LIMA-

COSTA; PEIXOTO; GIATTI, 2004).  

Em 2005, estudo realizado com os dados do SIM mostrou manutenção da 

hierarquia das causas básicas de mortes em idosos encontradas em 2000, e 

acrescentou o fato de 11,9% das mortes serem por causa mal definida. As mortes 

cujas causas básicas eram doenças do aparelho circulatório representaram 36,5%, 

as neoplasias 16% e doenças do aparelho respiratório 12,6% (JORGE et al., 2008). 

Adiciona-se que as principais morbidades desencadeadoras de morte nos 

idosos são as doenças crônicas. Em 2003, 75,5% dos idosos queixaram-se de 

morbidades crônicas e 64,4% tinham mais que uma doença (INSTITUTO 

BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE, 2009). As morbidades 

prevalentes foram as doenças do aparelho circulatório (hipertensão arterial, 

cardiopatias), respiratório (pneumonias, bronquite e enfisema), digestivo, neoplasias, 

osteoporoses, diabetes mellitus e osteoartrose (PILGER et al., 2011; VICTOR et al., 

2009).  

O inquérito populacional conduzido com 2898 idosos de Uberaba–MG 

mostrou que 1969 (67,9%) idosos queixaram de problemas de visão, 1557 (53,7%) 

de problemas na coluna, 1595 (55%) de hipertensão arterial e 1172 (40,4%) de 

problemas com má circulação sanguínea (FERREIRA; TAVARES; RODRIGUES, 
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2011). A presença de tais condições de saúde leva a população idosa a procurar 

mais as consultas médicas, e, consequentemente, há maior uso de medicamentos e 

hospitalização.  

As internações hospitalares entre idosos representam em torno de um terço 

do total de hospitalizações e comumente são prolongadas em comparação com 

outras faixas etárias (LIMA et al., 2009), sendo que em 12 meses, até 71,2% dos 

homens, e 83,4% das mulheres idosas, buscaram atendimento médico (INSTITUTO 

BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE, 2009). No que se refere às 

internações pelo Sistema Único de Saúde (SUS), considerando o ano e a região 

estudada os idosos foram responsáveis por 18% a 31% delas (JOBIM; SOUZA; 

CABRERA, 2010; LOYOLA-FILHO et al., 2004). 

Neste panorama, a Política Nacional de Atenção Integral a Saúde do Idoso 

surge como desafio para recuperar, manter e promover a autonomia e 

independência da pessoa idosa, pelo envelhecimento saudável, atenção integral à 

saúde e ampliação das ações intersetoriais, estímulo ao controle social e 

desenvolvimento de estudos e pesquisas na área, além de formar e educar de forma 

permanente os profissionais que trabalham com essa população (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2006).  Portanto, a sociedade e o Estado devem preparar-se para a 

promoção da saúde dos idosos e adultos jovens que estão envelhecendo, e buscar 

adequar as políticas sociais para atendimento às demandas da área de saúde, 

previdência e assistência social.  

Entre a população idosa, encontram-se aqueles que deixaram o convívio 

familiar e da comunidade para viverem em instituições de longa permanência. De 

acordo com a única pesquisa censitária brasileira em instituições de longa 

permanência para idosos, realizada entre 2006 e 2009, 84 mil idosos encontravam-

se institucionalizados (CAMARANO; KANSO, 2010), ou seja, menos que 1% da 

população de idosos conforme o Censo do IBGE de 2010. As ILPI são entidades 

que abrigam coletivamente idosos independentes, semi-dependentes e dependentes 

(CAMARANO; KANSO, 2010).   

A palavra asilo, no grego ásylos e no latim asylu, significa casa de assistência 

social, um abrigo. A primeira referência histórica que se tem sobre asilo para idosos 

data do século VI d.C., quando o Padre Pelágio II transformou sua casa em um 

hospital para idosos. No Brasil, a primeira entidade do gênero foi criada em 1794 

pelo Conde de Resende, e denominada a Casa dos Inválidos. Esta casa era 
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destinada aos soldados velhos que se dedicaram à pátria afim de que tivessem uma 

velhice tranquila. Somente em 1890, de fato, a primeira entidade asilar para idosos 

passou a existir no Brasil. O Asilo São Luiz para a Velhice Desamparada, fundado 

no Rio Janeiro abrigava por caridade aqueles velhos que precisavam de auxílio. 

Onde não havia lugar específico, as Santas Casas de Misericórdia ou asilos de 

mendicidade acolhiam os velhos, pobres, doentes mentais, crianças abandonadas e 

os desempregados (ARAÚJO; SOUZA; FARO, 2010; POLLO; ASSIS, 2008). 

Portanto, os asilos para idosos, historicamente, foram fundados com uma conotação 

de caridade, exclusão social, tendo a velhice como degeneração e decadência 

(WATANABE; GIOVANNI, 2009). 

O Estatuto do Idoso, no parágrafo primeiro, do 37º artigo, diz que assistência 

integral na modalidade de entidade de longa permanência será prestada quando 

verificada inexistência de grupo familiar, casa-lar, abandono ou carência de recursos 

financeiros próprios ou da família. (PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 2003). Neste 

sentido, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) na Resolução da 

Diretoria Colegiada (RDC) nº 283 define a ILPI como:  

 
instituições governamentais ou não governamentais, de caráter 
residencial, destinado ao domicílio coletivo de pessoas com idade 
igual ou superior a 60 anos, com ou sem suporte familiar, em 
condição de liberdade e dignidade e cidadania. (AGÊNCIA 
NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA -ANVISA, 2005).  
 
 

Segundo a Portaria 2874/2000, da Secretaria de Estado de Assistência Social 

(SEAS), estas instituições devem garantir a oferta de serviços assistenciais, de 

higiene, alimentação e abrigo, saúde, fisioterapia, apoio psicológico, atividades 

ocupacionais, de lazer, cultura e outros, de acordo com as necessidades dos 

usuários (SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 2000). A instituição também é 

responsável pelo desenvolvimento de esforços constantes para reconstrução dos 

vínculos familiares que propiciem o retorno do idoso à família. Pela legislação 

brasileira há três modalidades de ILPI (Quadro 1). 
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Quadro 1 - Modalidade de ILPI, conforme Portaria 2874/2000 da Secretaria de 

Estado de Assistência Social (SEAS). Goiânia, 2012 

 

Fonte: Secretaria de Assistência Social. Portaria nº 2874, de 30 de agosto 2000. 

 

No Estado do Rio Grande do Sul, verificou-se que 90% dos idosos residentes 

em ILPI estavam em instituições classificadas na Modalidade I, e 10% na 

Modalidade II (FELICIANI; SANTOS; VALCARENGHI, 2011).   

Segundo a Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE), as ILPI 

podem ser também nomeadas como Abrigo de Idosos, Asilo para Idosos, Casa para 

Velhice com Alojamento, e Residências Protegidas Destinadas ao Abrigo de Idosos, 

e em todos os casos compreendem: 

 
atividades de assistência social a idosos sem condições econômicas 
para se manterem prestadas em estabelecimentos públicos, 
filantrópicos ou privados (asilos) equipados para atender a 
necessidades de alojamento, alimentação, higiene e lazer. Estes 
estabelecimentos podem oferecer cuidados médicos esporádicos 
(MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO, 
2012). 
 

 
De acordo com a pesquisa realizada entre 2006 e 2009 pelo Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), no Brasil existia uma média de 30 idosos por 

instituição, sendo que cada um gerava um gasto médio mensal de R$ 717, 91. As 

receitas das ILPI, em 57%, provinham de mensalidades pagas pelos residentes, 

Modalidade de ILPI Principais características 

Modalidade I Destinada a idosos independentes, mesmo que requeiram uso de 

equipamentos de auto-ajuda; Necessita-se de 4 horas semanais 

do trabalho do enfermeiro. 

Modalidade II Destinada a idosos com dependência funcional (dependência em 

qualquer atividade de autocuidado: alimentação, mobilidade, 

higiene, entre outras), e que necessitem de auxílios e cuidados 

especializados. Necessita-se de 20 horas semanais do enfermeiro 

e 224 horas semanais de técnico ou auxiliar de enfermagem. 

Modalidade III Destinada a idosos com dependência que requeiram assistência 

total nas atividades de autocuidado. Necessita-se de 30 horas 

semanais do enfermeiro e 224 horas semanais do técnico ou 

auxiliar de enfermagem 
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20% eram por financiamento público e 12,6% por recursos próprios (CAMARANO; 

KANSO, 2010). 

Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA (2008) entre os 

idosos institucionalizados no Centro-Oeste, 38,8% era dependente, e desses, 42,7% 

era de mulheres, 31,8% de independentes e 29,3% de semi-dependentes. Quanto 

ao atendimento em saúde, 73,6% oferecia atendimento médico, frequentemente 

provido por profissionais de equipes da Estratégia Saúde da Família (ESF), visto que 

as ILPI contavam com poucos profissionais de saúde no quadro de pessoal. Outras 

características relacionadas às ILPI podem ser observadas no quadro 2. 

 

Quadro 2 - Caracterização das ILPI no Brasil, segundo o Censo IPEA (2006-2009). 
Goiânia, 2012 
 

LOCAL Nº de 

ILPI 

Nº de 

residentes 

Representatividade da 

população idosa 

Gênero Prestador do 

serviço 

Brasil 3549 84.000 1% 57,3% de 

mulheres 

65,2% filantrópicas e 

6,6% públicas 

Centro-

Oeste 

249 5.529 0,45% 59% de 

homens 

66,1% filantrópicas e 

24,6% públicas 

Goiás 157 3997 0,71% 57,5% de 

homens 

62,4% apenas  

filantrópicas 

Fonte: (CAMARANO; KANSO, 2010; INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA - IPEA, 

2008) 

 

  Diversos são os fatores de risco que levam à institucionalização do idoso, 

incluindo a imobilidade, depressão, demência, alta hospitalar recente, incontinência, 

idade acima de 70 anos, ausência de filhos, pobreza, o estado civil solteiro e viúvo 

recente, sexo feminino, e isolamento social (ARAÚJO; SOUZA; FARO, 2010; 

WATANABE; GIOVANNI, 2009). Dentre os motivos apontados por familiares de 

idosos institucionalizados, o fato de se ter uma família com poucos membros, a 

ausência de condições físicas, financeiras e psicológicas para prestar o cuidado no 

domicílio, e o desejo do idoso em ter um espaço para morar sem perturbar seus 

familiares, também são situações consideradas motivacionais para a 

institucionalização (PERLINI; LEITE; FURINI, 2007). 

 É dever da família e da comunidade promover o cuidado de pessoas idosas, 

mas quando não há rede familiar de apoio, e em situações de vulnerabilidade, os 

idosos podem ser beneficiados com as ILPI (WATANABE; GIOVANNI, 2009). Assim, 
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essas entidades devem manter toda a estrutura necessária para receber esses 

idosos e o Estado deve fornecer condições para que essas entidades continuem 

funcionando adequadamente, haja vista que a maior parte delas no Brasil é 

filantrópica. 

 

3.2 O processo de envelhecimento: características gerais do idoso que reside 
na comunidade e em instituições de longa permanência 
   

O envelhecimento ou senescência é um processo biológico, social, 

psicológico e não patológico (DUARTE, 1999). No entanto, esse processo traz 

consigo alterações físicas, como perda de força muscular, diminuição da 

coordenação e do domínio do corpo, alterações sociais como o início da 

aposentadoria, perda de funções na família e sociedade e alterações psicológicas 

(DUARTE, 1999). 

 Segundo a Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS): 

 
[...] envelhecer é um processo sequencial, individual, acumulativo, 
irreversível, não patológico, de deterioração de um organismo 
maduro, próprio a todos os membros da espécie, de maneira que o 
tempo o torne menos capaz de fazer frente ao estresse do meio 
ambiente e, portanto aumente a sua possibilidade de morte. 
(ORGANIZACION PAN-AMERICANA DE LA SALUD, 1993, p. 50). 
 
 

 A diminuição das reservas funcionais aumenta a vulnerabilidade do idoso em 

situações de estresse, o que pode determinar um desequilíbrio na homeostase, 

levando ao aparecimento de doenças (PASSARELLI, 1997). As alterações que 

ocorrem durante o processo de envelhecimento não são patológicas, mas geram 

limitações, o que é acentuado pela alta prevalência de doenças crônico-

degenerativas entre os idosos (DUARTE, 2001). 

 Embora o envelhecimento não seja patológico e muitos idosos têm uma boa 

saúde e qualidade de vida, observa-se que, até 76,29% deles reportam 

incapacidade funcional, e entre aqueles que possuem comprometimento cognitivo 

prevalece a presença de seis ou mais incapacidades funcionais (FERREIRA; 

TAVARES; RODRIGUES, 2011). 

 Dentre as funções intelectuais mais prejudicadas pelo processo de 

envelhecimento estão a memória, a percepção e o tempo de reação. Considerando 
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as alterações morfológicas, há uma diminuição no diâmetro transverso do tórax, 

diminuição da força e tônus muscular, perda da densidade óssea, degeneração da 

cartilagem articular, que aumenta as possibilidades de quedas e fraturas e também 

causa cifose, lombalgia, artralgia, dores osteomusculares, perda de força, 

flexibilidade e resistência. Há uma diminuição do débito cardíaco, aumento da 

pressão arterial, aumento do volume pulmonar residual, diminuição da troca gasosa 

e proteção tegumentar, relaxamento do músculo perineal e disfunção uretral nas 

mulheres, hiperplasia benigna de próstata nos homens que comumente leva a 

disúria, esvaziamento esofágico e gástrico retardado, motilidade intestinal reduzida, 

levando ao desconforto abdominal, pirose, indigestão e constipação. Ainda há uma 

redução da circulação cerebral, podendo gerar desmaios e quedas, capacidade 

diminuída para enxergar, perdas no paladar e olfato. Muitas dessas alterações 

acabam contribuindo para o aparecimento de diversas queixas álgicas (DUARTE; 

2001; SMELTZER; BARE, 2009).  

 Tantas alterações associadas ao contexto socioeconômico, cultural e um 

histórico de maus hábitos de vida, expõem os idosos ao aparecimento de 

morbidades, incapacidades e perdas de funcionalidade, sendo essas mais comuns 

na terceira década da senescência (GIACOMIN et al., 2008). Entre os fatores 

associados à pior incapacidade funcional estão a pior percepção da saúde (OR= 

5,27); diagnóstico médico de hipertensão arterial (OR=1,66) e de artrite (OR=2,01) 

(GIACOMIN et al., 2008). Quando avaliados em sua capacidade de realizar 

atividades da vida diária, percebe-se que a maior parte dos idosos é independente 

(88%), no entanto, à medida que a idade avança há aumento da prevalência de 

idosos com grave dependência (SANTOS; PAVARINI, 2011).  

 Quando se trata de idosos em condição de institucionalização, 76,9% são 

independentes para todas as atividades (GONÇALVES et al., 2010). Em Ribeirão 

Preto-SP, foi observado que 55,5% dos idosos que residiam em ILPI eram 

dependentes, em algum nível, para a locomoção, 54% necessitavam de algum tipo 

de ajuda para banhar-se ou vestir-se, 36,1% eram dependentes em algum nível para 

ir ao banheiro ou higienizar-se, e 13,8% necessitavam de assistência completa ou 

sondas para alimentação (PELEGRIN et al., 2008). Estes achados foram 

semelhantes aos encontrados no Rio Grande do Sul (AIRES; PAZ; PEDROSA, 

2009).  
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Um estudo prospectivo realizado em São Paulo-SP, mostrou uma tendência 

entre 68% dos idosos institucionalizados em manterem o nível de capacidade 

funcional,  enquanto 14% experimentaram piora nesse nível, e 18%, melhora 

(MARCHON; CORDEIRO; NAKANO, 2010). Quando avaliadas as atividades 

instrumentais da vida diária (AIVD) que envolvem a capacidade em usar o telefone, 

fazer compras, ir a locais distantes, preparar refeições, arrumar a casa, fazer 

trabalhos manuais, lavar e passar roupas, tomar remédios e cuidar das finanças, 

observou-se que 71,0% dos idosos apresentaram dependência parcial e 29,0% 

dependência total (AIRES; PAZ; PEDROSA, 2009). A incapacidade funcional nos 

idosos pode estar associada à baixa escolaridade e qualidade de vida, 

autopercepção ruim de saúde, maior número de morbidades, sequelas e aumento 

das queixas dolorosas (SANTOS et al., 2007). 

O processo de envelhecimento deve ser bem sucedido a fim de minimizar o 

desenvolvimento de morbidades e, consequentemente, de incapacidades. Isso está 

intrinsecamente ligado à maneira pela qual o idoso consegue adaptar-se às perdas e 

ganhos que surgem ao longo desse processo (DUARTE, 2001). O profissional de 

saúde deve contribuir na manutenção da dignidade e autonomia máxima, apesar 

das perdas físicas, sociais e psicológicas (SMELTZER; BARE, 2009).   

 
3.3 Panorama da dor crônica em idosos institucionalizados 
  

As doenças crônicas, em algum momento, desencadeiam processos 

dolorosos (SOUSA; LEÃO, 2007). A dor crônica é frequente no idoso, e até 80% 

deles queixam-se de alguma dor crônica, principalmente relacionada às doenças 

degenerativas, sendo comum as artralgias, lombalgias e dores nos membros 

inferiores (TEIXEIRA; SIQUEIRA, 2008; TEIXEIRA; TEIXEIRA; KRAYCHETE, 2002).  

Estima-se que 25% a 80% dos indivíduos acima de sessenta anos 

apresentem dor, e para mais de 50% deles a experiência é crônica (SOUSA; LEÃO, 

2007; TEIXEIRA; SIQUEIRA, 2008). Em Londrina-PR, 51,4% dos idosos referiram 

dor crônica (DELLAROZA; PIMENTA; MATSUO, 2007), e na região Centro-Oeste do 

Brasil, essa prevalência foi de 52,7% (VASCONCELOS, 2012). Entre idosos 

institucionalizados, estudos têm mostrado maior prevalência de dor crônica variando 

de 12,2% a 83,0%, como pode ser observado no Quadro 3.  
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Quadro 3 - Estudos sobre prevalência e intensidade da dor entre idosos 

institucionalizados. Goiânia, GO, 2012 

 
Citação Local do 

estudo 
Amostra Prevalência e intensidade de dor 

crônica 
ROY; TOMAS, 1986 Canadá 132 idosos Prevalência - 83%. 

Intensidade - 52,3% de dor leve, 32% de 

dor moderada e 18% de dor intensa. 

ALLCOCK; MCGARRY; 

ELKAN, 2002 

Inglaterra 68 ILPI Prevalência – (média) - 37%. 

Intensidade - não insvestigada 

MCCLEAN; HIGGINBOTHAM, 

2002 

Austrália 917 idosos Prevalência - 27,8% (IC= 21,8% - 33,8%). 

Intensidade de dor – 25,0% de dor leve, 

34% de dor moderada, e 41% de dor forte.  

WON et al., 2004 EUA   21.380 

idosos  

Prevalência - 48,5%.  

Intensidade – não investigada. 

NYGAARD; JARLAND, 2005 Noruega 125 idosos Prevalência - 47,0%. 

Intensidade – não investigada  

SMALBRUGGE et al., 2007 Holanda  350 Prevalência - 68%.  

Intensidade - 40,5% de dor moderada e 

27,5% de dor intensa. 

BOERLAGE et al, 2008. Alemanha     157 Prevalência - 64,33%.  

Intensidade –  moderada. 

RAMAGE-MORIN, 2008 Canadá     1.711  Prevalência - 38%. 

Intensidade – não investigada. 

ZANOCCHI et al., 2008 Itália     105 Prevalência - 82,9%. 

VAN HERK et al., 2009 Holanda     233 Prevalência – 60%. 

Intensidade – não investigada 

WALID; ZAYTSEVA, 2009 EUA 1.492.200 

(1.174 ILPI) 

Prevalência  - 22%.  

Intensidade – não investigada. 

HANLON et al., 2010 EUA      303 Prevalência - 36,63%.  

Intensidade – não investigada. 

TSE; LEUNG; HO, 2012 China      302 Prevalência - 41%. 

Intensidade – não investigada. 

LOPES et al., 2007 Brasil – RS      53 Prevalência - 50%.  

Intensidade – não investigada. 

OLIVEIRA et al., 2008 Brasil- RS       71 Prevalência- 12,7%.  

Intensidade – não investigada 

REIS; TORRES; REIS, 2008 Brasil - BA 60 Prevalência - 73,3%.  

Intensidade - 50% de dor leve  

SUZUKI; DERMARTINI; 

SOARES, 2009 

Brasil - MG 116 Prevalência - 12,7%.  

Intensidade – não investigada. 

BARBOSA et al., 2012 Brasil- MG 124 Prevalência- 58,1%.  

Intensidade – não investigada. 
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A prevalência de dor na população idosa, assim como na população geral, 

diverge entre os diferentes estudos, e isso se deve provavelmente à falta de 

padronização sobre o que foi considerado como dor crônica, os instrumentos 

utilizados para mensurá-la e a amostra estudada. Alguns estudiosos consideram a 

dor sentida há sete dias, outros, no último mês, nas últimas duas semanas e outros 

não descrevem o período considerado.  

Por outro lado, quando se considera a intensidade da dor em idosos, os 

estudos comumente utilizam a escala visual analógica ou escala numérica de dor, 

sendo usual a exclusão de idosos residentes em ILPI e os cognitivamente 

incapazes. (REIS et al., 2010; REIS; TORRES; REIS, 2008; ROY; TOMAS, 1986; 

SMALBRUGGE et al., 2007).  Em estudo realizado na Suíça, com 157 idosos de 

ILPI, a mediana de dor para uma escala de 11 pontos (0-10) foi 5 (cinco) 

(BOERLAGE et al., 2008).  

Os locais de dor prevalentes nesses idosos foram a região lombar e 

articulações (ROY; TOMAS, 1986), de origem musculoesquelética (FERRELL; 

2004). No Brasil, estudo com 60 idosos de uma ILPI na região Nordeste identificou 

53,3% de dor nos membros inferiores (MMII), 23,3% na coluna, 16,7% nos membros 

superiores (MMSS), 15% no quadril e 11,7% no tórax. Nessa mesma pesquisa foi 

encontrada diferença estatisticamente significativa para dor em MMII e limitação 

funcional (REIS et al., 2010).  

As principais causas de dor nessa população são osteoartrite (26%), 

osteoporose (9%), agravos reumatológicos (6%), câncer (3%) e fratura (1%) 

(HAASUM et al., 2011).  Estudo de coorte, com um seguimento (seis meses após a 

“linha de base” do estudo), realizada com 350 idosos, identificou que os indivíduos 

sentiam dor ao mudar de posição (40,7%; 38,4%, respectivamente), enquanto 

andavam (20,8%; 20,4%, respectivamente), para se levantar ou sentar (22,7%, 19%, 

respectivamente) e subir escadas (3,2%; 1,4%, respectivamente).  Os autores 

encontraram que tais dificuldades, durante os seis meses de estudo, foi associado 

com a presença de dor (OR=18,55). Além de contribuir para a incapacidade no idoso 

institucionalizado, a dor também tem sido responsável, de maneira significativa, por 

morbidades como depressão (OR=2,56; IC=1,34–4.89) e ansiedade (OR=2,47; 

IC=1,22–4,99) (SMALBRUGGE et al., 2007).  
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Para avaliação da capacidade funcional do idoso, quando aplicado o Índice de 

Barthel, autores identificaram que 70% dos idosos que relataram dor crônica eram 

dependentes. Na estratificação por faixa etária, aqueles entre 60 e 75 anos 

mostraram-se dependentes para transferir-se da cama para a cadeira (33,3%) e 

deambular (28,3%); e os idosos com idade acima de 75 anos foram dependentes 

para subir escadas (33,3%), transferir-se da cama e cadeira (33,3%), transferência 

para a higiene íntima (26,7%), vestir-se (26,7%) e deambular (25,0%) (REIS; 

TORRES, 2011). 

Há uma carência na literatura, principalmente brasileira, de estudos sobre a 

avaliação da dor e seu tratamento em idosos que residem em ILPI. A dor nas 

clínicas de repouso, geralmente não é reconhecida em sua totalidade, não é tratada 

de maneira adequada e representa fonte de morbidades e incapacidades (HAUSER, 

2008). 

 

3.4 Terapêuticas analgésicas entre idosos 
  

A dor é uma experiência vivenciada por quase todos os indivíduos, inclusive 

pelos idosos, e por ser desagradável, incapacitante e geradora de morbidades é 

comum a busca pelo alívio nas terapêuticas farmacológicas e não farmacológicas. 

Em idosos institucionalizados da China, 25,1% utilizaram algum medicamento oral 

para alívio da dor e 31,8% optaram por terapêuticas não farmacológicas, como 

massagem, meditação, assistir a televisão, entre outras (TSE; PUN; BENZIE, 2005).  

 Na Holanda, idosos institucionalizados (n=350), que referiram utilizar a 

terapêutica farmacológica para alívio da dor, valeram-se de medicamentos prescritos 

como o paracetamol e os antiinflamatórios não-estereoidais (SMALBRUGGE et al., 

2007). Na Suíça, 42,5% dos idosos institucionalizados usavam algum tipo de 

terapêutica farmacológica para alívio da dor, sendo que 64,2% deles eram 

adjuvantes (hipnóticos e antidepressivos), 27,4% paracetamol, 24,5% opióides e 

2,8% antiinflamatório não-esteroidal (HAASUM et al., 2011). Ainda na Suíça, entre 

157 idosos de ILPI, 109 (69,4%) queixaram de dor, 85 (78%) tomavam analgésicos 

prescritos, sendo 60% analgésicos simples (principalmente paracetamol), 16% 

opióides fracos, 3% opióides fortes. Desses medicamentos, 69% foram prescritos 

em esquema “de horário” e 31% no esquema “se necessário”. Nesse estudo, há 

destaque para 22% dos idosos que mesmo com dor não tomavam nenhum 
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medicamento para aliviá-la (BOERLAGE et al., 2008). Não foram encontrados 

estudos brasileiros que abordassem o uso de medicamentos para o alívio da dor 

crônica entre idosos institucionalizados. 

 A estratégia mais utilizada para alívio da dor é o uso de medicamentos 

(FERRELL, 2004).  Diante disso a Organização Mundial de Saúde (OMS) elaborou a 

escada analgésica (Figura 2) que, inicialmente, foi utilizada para o tratamento de dor 

crônica maligna, principalmente dor oncológica, mas atualmente essa tem sido 

utilizada e recomendada para outros tipos de dor (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION - WHO, 2012). 

 

 

  
           

 

 

A utilização da escada analgésica da OMS, deve ser feita atentando-se para 

as drogas contra-indicadas para idosos. Nesse sentido, a lista de Beers propõe guiar 

o uso de medicamentos nesse grupo populacional, apontando aqueles que são 

contra-indicados e o nível do prejuízo mediante o uso. Dentre os medicamentos 

utilizados para o alívio da dor, encontram-se nessa lista a amitriptilina (alta atividade 

anticolinérgica, possibilidade de anormalidades cardíacas), o diazepam (risco de 

sedação e consequente quedas), a meperidina (desvantajosa comparada a outros 

opióides), indometacina (possui mais efeitos no SNC que os outros AINES), 

Figura 2 - Escada analgésica da OMS- adaptada pela autora. Fonte: OMS, 2012 

http://www.who.int/cancer/palliative/painladder/en/ 
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carisoprodol e ciclobenzaprina (mal tolerados pelos idosos, causa efeitos 

anticolinérgicos, sedação e fraqueza) (BEERS et al., 1991). Ademais, o idoso é 

sensível ao uso de AINES por tempo prolongado, principalmente devido à ocorrência 

de sangramentos grastrointestinais. Ainda que os medicamentos utilizados não 

façam parte da lista de Beers, como os demais AINES, anticonvulsivantes e 

antidepressivos, os profissionais devem ter cautela na administração em idosos, 

cuidando para que haja monitoramento constante dos efeitos analgésicos e reações 

adversas (FERRELL, 2004). 

Em um guideline publicado para a melhoria da gestão de medicamentos em 

idosos foi proposto que enfermeiros, farmacêuticos e médicos que cuidam dessas 

pessoas promovam a segurança no uso de medicamentos, com a finalidade de 

evitar eventos adversos e manter a função fisiológica do indivíduo. Para isso, deve-

se observar se o diagnóstico médico condiz com as medicações usadas pelo idoso, 

se existem drogas do mesmo subgrupo químico para a mesma finalidade 

terapêutica, se houve avaliação das interações medicamentosas potenciais e da 

função renal e hepática, além de tentativa de simplificar os esquemas 

medicamentosos (BERGMAN-EVANS, 2006). 

O tratamento farmacológico da dor algumas vezes não alcança o sucesso 

completo para a obtenção do alívio. Nesse contexto, as terapias complementares 

em saúde podem contribuir para sua terapêutica, seja em nível sensitivo, como 

emocional. De fato, em muitos casos há um desencanto pelas terapêuticas 

farmacológicas clássicas dadas as limitações que essas apresentam, sendo 

necessária a busca por outras estratégias acessíveis e eficazes para contribuir com 

o indivíduo a obter o máximo de alívio possível da dor (SILVA; LEÃO, 2007) 

A maior parte das terapêuticas complementares buscam uma prática holística, 

de reequilíbrio global, não apenas do tratamento álgico, mas de todo o indivíduo 

(SILVA; LEÃO, 2007). Elas não substituem o tratamento farmacológico, mas são 

utilizadas conjuntamente. Por outro lado, no uso de terapias alternativas há 

substituição de algum tratamento proposto pela medicina tradicional por outro que 

não integra a terapêutica clássica, como o relaxamento, yoga e acupuntura, em 

lugar de analgésicos ou adjuvantes (GRANER; COSTA JUNIOR; ROLIM, 2010). No 

entanto, recomenda-se que a terapêutica não farmacológica para alívio da dor seja 

utilizada de forma sinérgica com o tratamento farmacológico, complementando-o, 

pois, principalmente com idosos, a terapêutica com diferentes modalidades de 
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tratamento contribui com a diminuição da incidência de interações medicamentosas 

e efeitos adversos, aumentado nesse grupo populacional, pela alta prevalência de 

polifarmácia (STEIN, 2001). 

Idosos institucionalizados podem obter benefícios por meio da terapêutica 

não-farmacológica. Nesse sentindo, há relatos na literatura de que em ILPI norte-

americanas, idosos têm se beneficiado, no tocante aos problemas decorrentes da 

dor, por meio de programas institucionais de exercícios, recreação e reabilitação 

(FERRELL, 2004). Outras terapêuticas complementares comumente utilizadas para 

o alívio da dor incluem relaxamento, massagem, aplicação de calor e frio, 

estimulação elétrica transcutânea, aromaterapia, acupuntura, biofeedback, 

imaginação dirigida, ioga, hipnose, terapia cognitiva comportamental, entre outras 

(FLEMING et al., 2007; STANOS; TYBURSKI, 2008; SUNDBERG et al., 2009).  

Apesar de não ter sido encontrada literatura específica para idosos 

institucionalizados relacionada a terapêutica não farmacológica da dor, vale ressaltar 

que, estudo realizado com a população adulta (maiores de 18 anos), 44% de 908 

pessoas com dor crônica referiram ter usado alguma terapia complementar à 

farmacológica, 27,3% usaram a massagem e desses 90,7% alegaram que essa 

prática ajudou no alívio da dor. Sobre a acupuntura, 59,4% dos idosos afirmou que a 

terapia auxiliou no tratamento da dor (FLEMING et al., 2007). Na Carolina do Norte, 

Estados Unidos, 81%, dos indivíduos que queixaram dor, afirmaram já ter usado 

terapia complementar para alívio desse sintoma, no entanto, apenas 63% tiveram 

algum benefício da terapêutica (HO; JONES; GAN, 2009).  

Estudos sobre terapias complementares para alívio da dor ainda são 

questionáveis devido a questões metodológicas como as pequenas amostras 

utilizadas, o curto período de acompanhamento das amostras, a falta de controle 

das potenciais variáveis de confusão, tal como o uso de analgésicos. Ainda assim, 

muitos autores confirmam os benefícios das terapêuticas complementares em saúde 

(FLEMING et al., 2007) 

 
3.5 Enfrentamento da dor pelo idoso 
 O estímulo nociceptivo é modulado por meio de mecanismos aferentes e 

eferentes que convergem na substância gelatinosa do corno dorsal da medula 

espinhal, que atua como uma comporta, por meio de mecanismos inibitórios pré e 

pós-sinápticos (MELZACK; WALL, 1965). Sendo assim, a modulação da dor é um 
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processo tanto do Sistema Nervoso Periférico como do Sistema Nervoso Central, o 

que subsidia a participação de processos psicológicos na resposta à dor (FLOR; 

BIRBAUMER; TURK, 1990).  Nessa perspectiva psicobiológica, autores acreditam 

que pacientes com dor crônica são mais suscetíveis ao estresse e, portanto mais 

propensos a lidar inadequadamente com a experiência dolorosa, o que torna os 

mecanismos cognitivos e comportamentais de enfrentamento fundamentais para 

uma melhor adaptação a dor crônica (FLOR; BIRBAUMER; TURK, 1990). 

As estratégias de enfrentamento de um indivíduo influenciam suas queixas de 

dor e a resposta ao tratamento (TURK; BURWINKLW; THIEME, 2008). Elas são a 

forma que o indivíduo utiliza para adaptar-se, minimizar sofrimento e realizar o 

melhor manejo da dor, contribuindo com alterações na percepção da intensidade da 

dor e capacidade de tolerar ou controlar esse sintoma, bem como o seu impacto 

(COSTA; PINTO-GOUVEIA, 2011; JENSEN, 2009; PERES; LUCCHETTI, 2010).  

 O enfrentamento de um problema pode ser ativo ou passivo. No primeiro há 

esforços para manter-se um nível funcional, apesar da dor ou distrair a atenção do 

sintoma. Já no segundo, há uma dependência de algo ou alguém para auxiliar no 

controle da dor, acontece uma evitação de atividades por medo de sentir dor ou 

causar danos adicionais e, nesses casos, é comum a prática de automedicação 

(BARBOSA; DIAS, 2007). O enfrentamento passivo está mais relacionado com 

depressão e incapacidade física enquanto o enfrentamento ativo está associado a 

funcionamento adaptativo, o que contribui para a diminuição da dor e maior 

tolerância (TURK; BURWINKLW; THIEME, 2008; TAN et al.; 2011).  

Não há na literatura uma clara relação causal entre intensidade de dor e 

enfrentamento, no entanto, as estratégias adaptativas e não-adaptativas têm se 

mostrado importantes preditoras de intensidade de dor crônica (TAN et al., 2011).  

Ainda assim, estudos têm mostrado dificuldades em estabelecer quais 

estratégias de enfrentamento seriam consideradas adaptativas ou não à dor crônica, 

visto que elas são influenciadas pela aquisição cultural de percepção e interpretação 

da dor (FERREIRA-VALENTE et al., 2011; FLOR; BIRBAUMER; TURK, 1990; 

VOWLES; MCCRACKEN, 2010), ou seja, o que é considerado adaptativo ou mal 

adaptativo em uma cultura, pode não ser na outra. Além da questão cultural, o 

enfrentamento é influenciado pelas experiências anteriores de cada indivíduo 

(RICHARDSON; POOLE, 2001), bem como pelas mudanças vivenciadas no tempo e 
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espaço, proporcionando sempre uma nova reavaliação das estratégias de 

enfrentamento antes utilizadas (DYSVIK et al., 2005).  

O enfrentamento está ligado às formas de adaptação e, nesse sentido, Sister 

Callista Roy desenvolveu o modelo de adaptação de Roy que descreve o indivíduo 

como um sistema adaptativo que age para manter a integridade do ser por meio de 

dois subsistemas, o regulador que envolve as respostas fisiológicas do organismo e 

o cognitivo que abrange os processos cognitivos e emocionais a partir da interação 

com o ambiente. Esses subsistemas se manifestam por meio dos modos adaptativos 

que abrangem o processo de enfrentamento.  Assim, o objetivo da assistência de 

enfermagem seria a promoção e apoio para um enfrentamento positivo pelo 

indivíduo (FLORES et al., 2002; ROY; ANDREWS, 1991). 

  Para Sister Callista Roy, o processo de enfrentamento é uma forma inata ou 

adquirida de respostas para mudar o ambiente, entendido como todas as condições 

e circunstâncias que cercam e afetam o desenvolvimento e comportamento do 

indivíduo, como um sistema adaptativo. O elo entre o ambiente e o sistema humano 

adaptativo são os estímulos, que podem ser do tipo focal, contextual e residual. A 

dor é um tipo de estímulo focal, ou seja, ela é consciente, sendo necessário um 

gasto de energia para o seu enfrentamento gerando uma resposta adaptativa ou 

inefetiva (ROY; ANDREWS, 1991).  

O enfrentamento de um estímulo acontece por meio do sistema regulador, ou 

seja, por meio das respostas neurofisiológicas para a dor (exemplo: ativação natural 

dos mecanismos de supressão da dor e liberação de opióides endógenos) e pelo 

sistema cognitivo que seriam os comportamentos e emoções aprendidas e 

associadas à experiência dolorosa (FLORES et al., 2002; ROY; ANDREWS, 1991). 

 A abordagem mais divulgada e aceita cientificamente, inclusive pelos estudos 

da enfermagem (DYSVIK et al., 2005; RICHARDSON; POOLE, 2001), é a que o 

enfrentamento surge a partir de uma teoria cognitivo-fenomenológica de estresse 

psicológico (LAZARUS; FOLKMAN, 1984).  

Na teoria cognitivo-fenomenológica, o indivíduo está em constante interação 

com o meio ambiente, sendo essa relação que leva a pessoa a experimentar o 

estresse psicológico. A relação pessoa-ambiente é mediada por um processo 

cognitivo de avaliação da situação e pelo seu enfrentamento. A avaliação, nesse 

contexto, é primária e secundária. Na primeira o indivíduo analisa o que está em 

jogo, o que ele pode perder ou ganhar. Na segunda avaliação há uma análise dos 
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recursos disponíveis pelo indivíduo para enfrentar o estresse. O tipo de relação 

pessoa-ambiente determinará as avaliações, que podem ser do tipo “Perda e danos” 

(o que o indivíduo já foi prejudicado pelo estressor), “Ameaça” (quais perdas ainda 

podem ocorrer) e “Desafio” (possibilidade de domínio da situação e ganhos). O 

conjunto dessas avaliações leva ao estresse psicológico, que por sua vez define as 

estratégias de enfrentamento que o indivíduo utilizará (FOLKMAN; LAZARUS, 1980; 

FOLKMAN et al., 1987; LAZARUS; DELONGIS, 1983; LAZARUS; FOLKMAN, 1984). 

Como resposta às avaliações, o indivíduo vai exercer basicamente dois tipos 

de esforços de enfrentamento, o primeiro é a gestão ou alteração da relação 

pessoa-ambiente (enfrentamento focado no problema) e o segundo é a regulação 

das emoções estressantes (enfrentamento focado na emoção) (LAZARUS; 

FOLKMAN, 1984). Quando o enfrentamento acontece focado na emoção, há uma 

alteração do estado emocional do indivíduo (exemplo: sentimento de hostilidade), 

ocorrendo geralmente quando há uma condição que não pode ser modificada, como 

no caso do evento estressor ser a dor crônica. Ele também pode ser focado no 

problema, que é quando há uma tentativa de controlar ou alterar o agente causador 

de estresse (exemplo: uso de analgésicos). O enfrentamento focado no problema ou 

na emoção pode ocorrer simultaneamente, sendo as estratégias utilizadas de forma 

consciente ou não (BARBOSA; DIAS, 2007; CARVALHO, 2005; LAZARUS; 

FOLKMAN, 1984). O modelo do processamento do estresse e seu enfrentamento 

pode ser observado na figura 3. 
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Figura 3 - Modelo de enfrentamento de estressor, segundo Lazarus e Folkman, 

1984. Goiânia, GO, 2012 
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O enfrentamento é um processo definido como: 

 
[...] todos os esforços cognitivos e comportamentais que mudam 
constantemente, para administrar exigências específicas, internas 
ou externas, avaliadas como sobrecarregando ou excedendo os 
recursos do indivíduo  (LAZARUS; FOLKMAN, 1984, p. 141). 

  

O enfrentamento é dinâmico e sofre mudanças constantes conforme as 

reavaliações feitas sobre um determinado estressor, podendo resultar em melhorias 

ou não em relação à situação inicial, demandando sempre em esforços para lidar 

com situações de dano, ameaça ou desafio, ou seja, é um processo de gestão de 

situações em que as atividades estão orientadas para adaptação (BRITTO; 

CARVALHO, 2003; CARVALHO, 2005; LAZARUS; FOLKMAN, 1984; PAIS-

RIBEIRO; SANTOS, 2001).  

Nesse processo de dinamismo do enfrentamento deve-se considerar que 

pessoas com dor crônica têm que lidar com mais coisas do que simplesmente a dor 

em si. Elas geralmente tem outros problemas, tais como, depressão, baixa auto-

estima  e incapacidades (COSTA; PINTO-GOUVEIA, 2011). Quando esses 

problemas excedem os recursos da pessoa há uma contribuição para o aumento da 

dor (agente estressor). Esses problemas mostram a multidimensionalidade do 

enfrentamento, pois enfrentar a dor, também significa enfrentar tudo o que a 

acompanha (DYSVIK et al., 2005; LAZARUS; DELONGIS, 1983), inclusive os 

acontecimentos do envelhecimento e a própria institucionalização. 

Diversos fatores podem influenciar nas escolhas das estratégias de 

enfrentamento de um indivíduo, visto que esse é o produto da influência de 

elementos externos (histórico de recompensas e punições ao longo da vida) e 

internos (pensamentos, crenças, expectativas) (CARVALHO, 2005; FLOR; 

BIRBAUMER; TURK, 1990). Diante disso, a interpretação subjetiva da doença, o 

relacionamento intrapessoal e com o ambiente podem influenciar nas preferências, 

na tomada de decisão e nas escolhas das estratégias de enfrentamento de uma 

pessoa (BUSSING; OSTERMANN, 2010).  

Outro fator de grande influência nas estratégias de enfrentamento é a 

depressão, que na presença de dor crônica está mais associada às estratégias de 

fuga e esquiva, bem como às focadas na emoção (DYSVIK et al., 2005; VIVAN; 

ARGIMON, 2009), podendo influenciar em comportamentos de catastrofização 
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(sentimentos e ideias pessimistas em relação a dor), evitação e repouso (JENSEN, 

2009). Em Portugal, EE do tipo “racional” e “emocional” mostraram-se 

correlacionados negativamente (r= - 0,396, p<0,01; r=-0,278, p< 0,05, 

respectivamente) com estresse, ansiedade e depressão (COSTA; PINTO-GOUVEIA, 

2011).  

Já a satisfação com a vida tem se mostrado associada a enfrentamentos 

positivos (BUSSING; OSTERMANN, 2010; GUEDEA et al., 2006), assim como a 

crença de auto-eficácia (crença de que o sujeito é capaz de desempenhar um 

comportamento específico ou realizar tarefas futuras para alcançar resultados) 

(RABELO; CARDOSO, 2007), auto-afirmações de enfrentamento, relaxamento e 

persistência em tarefas (MOLTON et al., 2008). Por outro lado, evitação, descanso, 

solicitar ajuda de pessoas em tarefas (MOLTON et al., 2008), conformismo, negação 

(HORTA; FERREIRA; ZHAO, 2010) estão associadas a enfrentamentos 

desajustados. Alguns autores já concluíram em seu estudo que enfrentamentos 

positivos (adaptativos) apresentam associações negativas com disfunções como 

depressão, enquanto as estratégias de enfrentamento (EE) mal-adaptativas têm 

uma associação positiva (FERREIRA-VALENTE et al., 2011).  

O tipo de estratégia de enfrentamento utilizada não tem se mostrado 

relacionada com intensidade de dor (JENSEN et al., 1991; SPINHOVEN et al., 

1989), exceto quando a estratégia de enfrentamento envolvida é a catastrofização, 

que está associada a maior intensidade de dor (FERREIRA-VALENTE et al., 2011; 

JENSEN et al., 1995; TSUI et al., 2012). Apesar disso, já se identificou correlação 

significante (p<0,05) entre intensidade de dor e “abandono” (r=0,49), “percepção de 

controle” (r=-0,32) e “enfrentamento ativo” (r=0,24) (SPINHOVEN et al., 1989). 

 Estratégias adaptativas têm se mostrado significantes e independentes na 

predição da intensidade de dor, sendo que as EE mal adaptativas não mostraram 

contribuição com intensidade de dor em estudo realizado com 106 pacientes de um 

departamento de anestesiologia de um hospital universitário do Texas, Estados 

Unidos (TAN et al., 2011). No Japão, em investigação sobre a relação entre a Escala 

Visual Analógica (VAS) para avaliação de intensidade de dor e o Coping Inventory 

for Stressful Situations, em 63 adultos (média de idade de 59,3 anos), pacientes de 

um hospital universitário, a VAS teve correlação negativa com a subescala de 

negação do Questionário de Coping (r=-0,294, p=0,02) e na regressão multivariada 
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essa subescala teve um impacto negativo na VAS (βparcial= -0,382) (CUI et al., 

2009). 

 Devido ao dinamismo do enfrentamento, da dor e do estressor, mensura-lo é 

uma tarefa muito complexa (RICHARDSON; POOLE, 2001). Diversos instrumentos 

de medida podem ser utilizados. Folkman e Lazarus, dois dos principais 

pesquisadores sobre enfrentamento, desenvolveram o instrumento Ways of Coping 

Check-list, em 1980, que posteriormente foi revisado pelos mesmos pesquisadores 

em 1986, originando o instrumento Ways of Coping Questionnaire Revised. Nesse 

instrumento as categorias de enfrentamento focalizadas no problema e emoção 

foram desdobradas em oito fatores: a confrontação, o afastamento, o autocontrole, o 

suporte social, a aceitação de responsabilidade, a fuga-esquiva, a resolução de 

problemas e a reavaliação positiva (FOLKMAN; LAZARUS, 1985). Esse instrumento 

foi adaptado para o Brasil e validado, apresentando alta consistência interna e 

consistência na análise fatorial (SAVÓIA; SANTANA; MEJIAS, 1996).  

O termo confrontação diz respeito aos esforços agressivos de alteração da 

situação, sugerindo certo grau de risco; o afastamento descreve os esforços 

cognitivos de desprendimento e minimização da situação; o autocontrole é o esforço 

para equilibrar os próprios sentimentos e ações; o suporte social é o esforço para 

procurar um suporte de informação próximo e de importância emocional; a aceitação 

de responsabilidade descreve o reconhecimento do próprio papel no problema 

juntamente com a tentativa de melhorar a situação; a fuga-esquiva é o esforço 

cognitivo ou comportamento desejados para evitar ou escapar do problema; a 

resolução de problemas é o esforço focado no problema para alterar a situação e a 

reavaliação positiva diz respeito aos esforços para criação de significados positivos, 

está muito relacionado com a espiritualidade do indivíduo (LAZARUS; FOLKMAN, 

1984; PAIS-RIBEIRO; SANTOS, 2001).  

Outro instrumento adaptado e validado no Brasil foi a Escala de Modos de 

Enfrentamento de Problemas (EMEP) (SEIDL; TRÓCCOLI; ZANNON, 2001; 

VITALIANO et al., 1985). Esse instrumento foi adaptado do Ways of Coping Check-

list, sendo dividido em quatro fatores: as estratégias de enfrentamento focadas no 

problema, as estratégias de enfrentamento focadas na emoção, as práticas focadas 

no pensamento religioso/fantasioso e a focada na busca por suporte social 

(VITALIANO et al., 1985). A EMEP norteou os questionamentos sobre 

enfrentamento do presente estudo, pois dentre as perguntas de instrumentos 
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traduzidos e validados para Brasil (EMEP e Ways of Coping Check-list), essas têm-

se mostrado as mais utilizadas na literatura brasileira, inclusive para avaliação do 

enfrentamento da dor crônica (NOGUEIRA; TEIXEIRA, 2012). 

A versão brasileira da EMEP teve um número excessivo de itens excluídos 

após resultado da análise fatorial e um baixo porcentual de variância explicada, 

sinalizando seus aspectos negativos. No entanto, foi verificada uma estrutura fatorial 

coerente e significativa quando comparada com a literatura sobre enfrentamento e 

os autores perceberam a necessidade de estudos longitudinais com análises mais 

sofisticadas para confirmar as propriedades psicométricas dessa escala na 

população brasileira (SEIDL; TRÓCCOLI; ZANNON, 2001).  

A EMEP, versão brasileira (SEIDL; TRÓCCOLI; ZANNON, 2001), avalia os 

processos de enfrentamento da dor por meio de 45 questionamentos referentes a 

pensamentos e ações utilizadas pelos indivíduos para lidar com as questões 

internas e externas de um problema específico. Por meio do agrupamento desses 

questionamentos é possível identificar quatro formas de enfrentar o problema: 

enfrentamento ligado no problema (condutas tomadas pelo indivíduo para solucionar 

o problema ou manejar a situação, seja até mesmo por meio de esforços ativos e 

cognitivos para reavaliação do problema); enfrentamento focalizado na emoção 

(abrange emoções negativas como raiva, tensão, pensamentos fantasiosos. Essas 

estratégias afastam o indivíduo do problema); enfrentamento voltado a práticas 

religiosas (englobam pensamentos e atitudes religiosas envolvidas em um 

sentimento de fé e esperança); enfrentamento voltado a busca por suporte social 

(envolve a busca por apoio emocional ou de informação) (SEIDL; TRÓCCOLI; 

ZANNON, 2001; VITALIANO et al., 1985). 

Os instrumentos elaborados especificamente para avaliar o enfrentamento da 

dor têm sido desenvolvidos internacionalmente, sendo os mais utilizados o Chronic 

Pain Coping Inventory (JENSEN et al., 1995) e o Coping Strategies Questionnaire 

(ROSENSTIEL; KEEFE, 1983). Esse último foi adaptado para o Brasil, mas ainda 

não há publicações que tratem sobre sua validação (PORTNOI, 1999; PORTNOI; 

NOGUEIRA; MAEDA, 2008). Nessa última escala, são consideradas sete estratégias 

básicas para o enfrentamento da dor: distração da atenção (pensar em coisas 

diferentes para não pensar na dor), reinterpretação das sensações dolorosas 

(imaginar que a dor é outra sensação ou que se encontra fora do corpo), auto-
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afirmações de enfrentamento (afirmar para si mesmo que é capaz de controlar e 

superar a dor), ignorar as sensações dolorosas (não pensar na dor ou fingir que ela 

não existe), rezar/orar e esperar (imaginar a vida sem dor e manter a esperança), 

catastrofização (elaborar pensamentos negativos de que a dor é insuportável e que 

não vale a pena viver com ela) e aumento das atividades comportamentais 

(envolver-se na execução de tarefas para não pensar na dor) (PORTNOI; 

NOGUEIRA; MAEDA, 2008; ROSENSTIEL; KEEFE, 1983). 

A literatura ainda carece de estudos de enfrentamento de dor crônica entre 

idosos. Em 108 adultos (média de idade de 45,7 anos), da Holanda, com dor lombar 

crônica, avaliados por meio do Coping Strategy Questionnaire-versão Holandesa, 

identificaram que a estratégia mais usada foi “auto-afirmações de enfrentamento” 

(média de uso=6,38), seguido por “aumento do nível de atividade” (média de 

uso=3,47). Observaram que 34% dos adultos tiveram algum enfrentamento ativo 

(SPINHOVEN et al.,1989). Em Portugal, entre 70 participantes (média de idade= 61 

anos), avaliados por meio do Coping Styles Questionnaire, identificou-se maior uso 

do enfrentamento do tipo “racional” (média de uso= 24,09), seguido pelo “emocional” 

(média de uso= 21,82) e de “esquiva” (média de uso= 18,2) (COSTA; PINTO-

GOUVEIA, 2011). Outro estudo, também realizado entre portugueses, com 117 

adultos (média de idade de 55,78 anos) com dor crônica por meio da aplicação de 

dois questionários para avaliação das EE, o Coping Strategy Questionnaire e o 

Chronic Pain Coping Inventory, os autores encontraram que as EE mais utilizadas 

foram “auto-afirmações de enfrentamento” (média de uso=4,1), “persistência em 

atividade” (média de uso=3,78) e “aumento de atividades comportamentais” (média 

de uso= 3,4) (FERREIRA-VALENTE et al., 2011). Nos Estados Unidos, estudo 

longitudinal, de acompanhamento mensal por um ano de 100 pessoas da 

comunidade, com idade entre 45 e 64 anos, utilizando o Ways of Coping, identificou 

1332 episódios de enfrentamento e que quando o estresse estava relacionado à 

saúde houve maior uso de enfrentamento focado na emoção (média de uso=14,09) 

do que focado no problema (média de uso=7,57) (FOLKMAN; LAZARUS, 1980).  

Já em estudo realizado no Brasil, para comparar a percepção e o 

enfrentamento da dor central por Acidente Vascular Cerebral (AVC) entre homens e 

mulheres (n=25 homens e 25 mulheres), sendo a média de idade entre homens de 

59,6 anos e nas mulheres de 53,5 anos, foi aplicada a Escala de Modos de 

Enfrentamento de Problemas (EMEP) e identificado maior uso do fator “Religião e 
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pensamentos fantasiosos” (média de uso= 3,4 para homens e 4,0 para mulheres; 

p<0,05), seguido por “enfrentamento focado no problema” (média de uso= 3,7 para 

ambos sexos), “busca por suporte social” (média de uso= 2,9 para homens e 3,0 

para mulheres) e “enfrentamento focado na emoção” (média de uso= 2,3 para 

homens e 2,2 para mulheres). Os autores ainda identificaram que quando a EE 

estava focada no problema era comum “a busca pelo tratamento da dor”, e quando 

estava focada na emoção era comum “a distração da atenção” (NOGUEIRA; 

TEIXEIRA, 2012).  

Outro estudo brasileiro envolvendo a revisão de 89 prontuários de pacientes 

com dor crônica de um Hospital Universitário de São Paulo (média de idade=51,6 

anos), os autores identificaram as EE e as classificaram de acordo com as 

categorias propostas no Coping Strategy Questionnaire. A EE mais utilizada foi 

“realizar atividades específicas para o controle da dor” (92,4%), seguido por 

“rezar/esperar” (4,7%) e “realizar atividades gerais” (2,9%). Do total de 111 EE 

elencadas pelos participantes dos estudos, 34,3% foram da faixa etária entre 60 a 

84 anos (PIMENTA; CRUZ; KURITA, 2004).  

Ainda no Brasil, outra pesquisa traduziu e adaptou o Coping Strategies 

Questionnaire e utilizou o instrumento para comparar as EE entre pacientes 

fibromiálgicos que participaram de um grupo operativo e aqueles que eram grupo 

controle. O estudo encontrou média de uso das EE para o grupo operativo e grupo 

controle respectivamente: “desvio de atenção” (média de uso= 10,5; 13,6), 

reinterpretação das sensações (média de uso=10,0; 13,3), “auto-afirmações de 

enfrentamento” (média de uso= 11,2; 12,9), “ignorar sensações” (média de 

uso=10,3; 13,9), “rezar/esperar” (média de uso= 11,5; 12,5), “catastrofização” (média 

de uso=12,4; 11,5) e “aumento da atividade” (média de uso=10,8; 13,3) (PORTNOI, 

1999). 

Quando se trata dos mecanismos de enfrentamento especificamente em 

idosos, algumas considerações precisam ser feitas. Há diferenças entre os 

estressores enfrentados por jovens e idosos (considerando aqui a multidimensão do 

estresse e enfrentamento). Enquanto jovens com dor crônica ainda têm que lidar 

com estressores envolvendo trabalho, estudo e conquistas financeiras, os idosos 

têm que lidar com outras comorbidades, perda do trabalho, perda de função e papel 

social, perda de amigos e entes queridos, entre outros (FOLKMAN et al., 1987). 

Logo, o enfrentamento no idoso não é influenciado apenas pela idade em si, mas 
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pelos diferentes tipos de estresse atrelados ao envelhecimento, inclusive a própria 

institucionalização. Ademais, pessoas mais velhas podem divergir na forma de 

enfrentamento das mais novas porque o panorama cultural, histórico e 

comportamental que se desenvolveram é diferente daquele que o mais jovem está 

inserido. Assim, deve-se ver o idoso como ser envolvido em um drama de vida, com 

uma história contínua, que é melhor compreendido ““não como uma fotografia, mas 

como uma imagem em movimento, com início, meio e fim”” (LAZARUS; DELONGIS, 

1983).  

Nessa perspectiva, estudo longitudinal com seguimento de seis (6) meses, 

comparou o uso de EE entre adultos jovens (35-45 anos) e idosos (65 – 74 anos) 

utilizando a versão reduzida do Ways of coping. Quando o estresse avaliado esteve 

relacionado à saúde, o estudo mostrou por meio de análise multivariada que os 

idosos usam mais as seguintes estratégias que os jovens (p<0,001): “confronto da 

situação”, “auto-controle”, “aceitação da responsabilidade” e “reavaliação positiva”. 

Em contrapartida os jovens usam mais (p<0,001) a “busca por suporte social” e um 

“plano de ação para resolver o problema” (FOLKMAN et al., 1987). 

Idosos têm mostrado mais formas de enfrentamento em relação a outras 

faixas etárias, provavelmente pela experiência de vida associada. Os principais 

enfrentamentos utilizados pelo idoso são a “resistência a dor”, “auto-afirmações de 

enfrentamento” e “busca da paz” (MOLTON et al., 2008).  Estudo realizado nos 

Estados Unidos, com 250 idosos (acima de 65 anos) da comunidade, com dor 

crônica (considerada aquela maior que três meses) as EE mais usadas foram: 

“persistir em uma tarefa” (média de uso= 4,3) (associado positivamente a melhores 

ajustes físicos e psicológicos),“pacing” (expressão inglesa para uma caminhada 

devagar, ritmada e angustiada) (média de uso= 4,2) e “auto-afirmações de 

enfrentamento” (médio de uso= 3,8). As menos usadas foram “busca por suporte 

social” (média de uso= 2,3), “relaxamento” (média de uso=1,9) e “pedir por 

assistência” (média de uso=1,8). Nesse estudo as EE explicaram 19% das variações 

na escala de depressão geriátrica (ERSEK; TURNER; KEMP, 2006). Na China, 

estudo transversal com 205 idosos, maiores de 65 anos, com diagnóstico médico de 

osteoartrite e dor crônica (considerada maior que três meses) identificou por meio da 

Pain Coping Strategy Scale (escala que foca as EE em farmacológicas e não 

farmacológicas) maior uso das estratégias farmacológicas (média de uso=1,8), 

principalmente dentro do grupo de idosos que relataram dor moderada-forte 
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(p<0,001). As EE não farmacológicas foram compostas mais por estratégias 

comportamentais, como distração, parar atividades e massagem. No total os idosos 

usaram 2199 EE comportamentais, seguido por 684 cognitivas e 49 

espirituais/religiosas (TSAI et al., 2008).  

Em estudo feito com 245 idosos (acima de 65 anos, com dor crônica 

(considerada maior que três meses) foi avaliada as EE utilizadas (questionário 

aberto) e em seguida avaliava-se a sua efetividade em relação a dor crônica (escala 

do tipo Likert). Foi identificado um total de 119 estratégias de enfrentamento, sendo 

que a mais utilizada entre esses idosos foi a “adesão a medicação analgésica” (78% 

de uso) e 34% dos idosos identificaram-na como efetiva. Em seguida, a EE mais 

apontada foi a “adesão a exercícios físicos” (35% de uso), com 47% de efetividade 

para alívio da dor. As EE mais usadas foram seguidas por “enfrentamento cognitivo” 

(27%), “atividades religiosas” (21%) e “restrição de atividades” (20%). A maior parte 

dos idosos (52%) usava três ou mais EE para a dor crônica (BARRY et al., 2004). 

Quando o enfrentamento foi avaliado entre idosos brasileiros, foi em relação aos 

agravos crônicos e por meio de pesquisa qualitativa, na qual foram observadas uso 

de EE como “ter fé em Deus”, “buscar ajuda da família e outras pessoas”, 

“trabalhar”, “frequentar grupos de idosos” e “cuidar da estética” (TRENTINI et al., 

2005).  

Quando o idoso em questão está em situação de institucionalização, os 

estudos são mais escassos ainda. Estudo qualitativo, do tipo fenomenológico, 

realizado na China com 18 idosos de uma ILPI concluiu que as EE para dor crônica 

nessa população seria o “uso de múltiplas estratégias para alívio da dor”, “uso de 

resistência passiva a dor” e “aprender a viver com a dor crônica” (LEE et al, 2008). 

Quando considerado as EE em relação às incapacidades funcionais entre idosos 

institucionalizados no Brasil, a partir de medida de enfrentamento por meio do 

Inventário de Estratégias de Coping, 44,7% afirmaram utilizar do “autocontrole” e 

“resolução de problemas” e 39,8% o “suporte social”, as estratégias menos utilizadas 

foram “confronto” e “afastamento” (VIVAN; ARGIMON, 2009).  

As intervenções que atuam no enfrentamento da dor crônica têm-se mostrado 

importantes ferramentas para redução de depressão e fadiga (KEEFE; SOMERS; 

KOTHADIA, 2009), principalmente por atuar na promoção de um enfrentamento 

ativo. A base para essas intervenções é a aplicação de estratégias cognitivo-

comportamentais, sendo três ações chaves para se trabalhar o desenvolvimento de 
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um coping ativo: o treinamento de como os pensamentos, sentimentos e 

comportamentos influenciam o enfrentamento da dor; o treino guiado pelo terapeuta 

em estratégias cognitivos comportamentais (relaxamento, foco no objetivo, atenção 

diversa); e a prática em casa das habilidades de enfrentamento aprendidas (KEEFE 

et al., 2005). 

Ao comparar quarenta pacientes em tratamento fisioterápico com osteoartrite 

em joelho, estudo randomizado e cego associou em um grupo o “Treino de 

habilidades para enfrentamento de dor”, enquanto o outro grupo permaneceu 

apenas com a fisioterapia. Resultados desse estudo indicaram que aqueles que 

receberam intervenções relacionadas ao treinamento em habilidades de 

enfrentamento obtiveram melhor alívio da dor, funcionalidade, autoeficácia e escores 

na Coping Strategies Questionnaire (p<0,05) (HUNT et al., 2013). Em outro estudo 

experimental, no qual os participantes responderam questionários sobre seus 

hábitos de enfrentamento de dor e logo em seguida foram expostos a um teste de 

tolerância de dor, por meio de estimulação termal, autores observaram que a 

estratégia de enfrentamento de aceitação levou a uma maior tolerância a dor quando 

comparando com a reestruturação cognitiva (p<0,05), enquanto distração levou a 

uma menor intensidade de dor quando comparado a aceitação (KOHL; RIEF; 

GLOMBIEWSKI, 2013). 

Diferentes tipos de enfrentamento, principalmente aqueles ligados a 

comportamento adaptativos, envolvendo a aceitação e a aquisição de metas 

possíveis de se alcançar, estão associadas a uma melhor qualidade de vida dos 

pacientes, enquanto EE caracterizadas por buscas incansáveis e repetidas de 

resolução dos mesmos problemas culminam em uma menor qualidade de vida (DE 

VLIEGER; CROMBEZ; ECCLESTON, 2006; POPPE et al., 2012).  

Todos os estudos aqui discorridos mostram a necessidade de avançar nos 

conhecimentos referentes ao enfrentamento da dor crônica, pois ela pode ter forte 

impacto na qualidade de vida do paciente e no tratamento da dor.  
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4 METODOLOGIA  
 
4.1 Tipo de estudo 

 

Trata-se de estudo epidemiológico com delineamento transversal. 

 
4.2 Local do estudo 

 

O estudo foi realizado no município de Goiânia-GO, localizado na região do 

Planalto Central Brasileiro, com uma população total, em 2010, estimada em 

1.301.892.000 habitantes, da qual 9,57% (n=124.682.000) correspondiam à 

população idosa (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - 

IBGE, 2011). De acordo com o IBGE, mais de dois milhões de pessoas vivem nessa 

região metropolitana, o que faz dela a décima primeira mais populosa do Brasil.  

No início da pesquisa, em março de 2012, Goiânia contava com nove (9) 

Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI) cadastradas na Secretaria 

Municipal de Assistência Social do município de Goiânia, capital do Estado de 

Goiás, sendo uma particular, quatro públicas e quatro filantrópicas.   

Duas (22,2%) ILPI eram classificadas como exclusivamente da Modalidade I, 

duas  (22,2%) como da Modalidade III  e cinco (55,6%) mesclavam idosos que 

permitiam classificar a ILPI tanto da Modalidade I, II e III. 

 
4.3 População do estudo e amostra 

 

A população alvo constituiu-se de 346 indivíduos com 60 anos ou mais (idade 

estabelecida para o idoso no Brasil, de acordo com a Lei nº 8.842 de 4 de janeiro de 

1996), que residiam nas nove ILPI, cadastradas no Conselho Municipal do Idoso de 

Goiânia, na época do estudo. Aceitaram participar do estudo oito ILPI, 

correspondendo a 97,10% (n=336) do universo de idosos. 
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4.4 Critérios de elegibilidade 
 
        Foram incluídos no estudo os indivíduos com idade igual ou maior que 60 

anos; que residiam em uma das oito ILPI participantes do estudo e autorrelataram 

dor crônica, considerada como aquela existente há seis meses ou mais (MERSKEY; 

BOGDUK, 1998). 

  Foram excluídos os indivíduos que embora residissem na ILPI não 

estivessem presentes no momento da visita do observador/pesquisador, em até três 

tentativas de encontro (isso poderia acontecer, pois em algumas ILPI o idoso 

independente tinha livre acesso para ir e vir da ILPI, fosse para trabalhar, ou fazer 

outras saídas do seu desejo); idosos incapazes de verbalizar; aqueles que 

alcançarem escores menores que 13 no MEEM - Mini Exame do Estado Mental 

(FOLSTEIN; FOLSTEIN; MCHUGH, 1975; SMALBRUGGE et al., 2007 ), totalizando 

152 idosos excluídos. 

 Houve 17 idosos, entre as 8 ILPI, que recusaram a participar do estudo. 

Assim, totalizaram 79 idosos participantes (Figura 4). 
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Figura 4 - Fluxograma da inclusão dos indivíduos para o estudo. Goiânia, GO, 2012 

 
4.5 Estudo piloto 
  

Foi realizado em abril de 2012 com uma amostra de 24 idosos de duas ILPI 

de Aparecida de Goiânia, que atenderam aos critérios de inclusão. O município de 

Aparecida de Goiânia, a segunda maior da região metropolitana de Goiânia e 

conforme o Censo de 2010, contava com uma população de 455.657 pessoas, 

Número de idosos entrevistados em 8 ILPIs de 
Goiânia, Goiás: 
n= 336 (97,1%) 

Exclusões  
Idosos com escore < 13 no 
MEEM, com deficiências na 

comunicação, idade ˂60 
anos ou não estavam na 

ILPI no momento da 
entrevista : 

n=152 (43,9%) 

 
Idosos que responderam o 

questionário 
n=167 (48,2%)    

População do estudo 
 9 ILPI 

n= 346 idosos (100,0%) 

Idosos que se 
recusaram a 

participar do estudo 
n=27 (7,8%) 

Idosos elegíveis (com dor crônica) 
n=79 (22,8%) 
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sendo 12.705  idosos (2,7%) (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E 

ESTATÍSTICA - IBGE, 2011).  

O estudo piloto teve por objetivo testar todos os instrumentos de coleta de 

dados e verificar os aspectos logísticos, operacionais e o nível de capacitação e 

treinamento dos entrevistadores. Após o estudo piloto, o questionário foi revisado e 

realizadas algumas alterações em questões que demonstraram serem ineficientes 

para o alcance dos objetivos. 

 
4.6 Procedimentos de coleta de dados  
 
4.6.1 Coleta de dados 
 

Os dados foram coletados entre os meses de maio a agosto de 2012 por 

entrevistadores devidamente treinados.  

Após identificação do entrevistador, os idosos residentes nas ILPI 

participantes desse estudo foram convidados a participarem da pesquisa, e para 

aqueles que aceitavam era apresentado o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) (Apêndice A), que deveria ser assinado em duas vias, e uma via 

permanecia com o idoso. Em seguida aplicava-se o instrumento de coleta de dados. 

O controle de qualidade dos dados foi realizado por dois pesquisadores 

treinados que supervisionaram todos os questionários aplicados logo após a 

entrevista e antes de sua inserção no banco de dados. 

 
4.6.2 Instrumento de coleta de dados 
 

O questionário era composto por nove seções (Apêndice B) que englobavam 

informações sobre características sociais, econômicas e demográficas, morbidades 

autorreferidas, ocorrência e características da dor sentida, uso de terapêuticas 

analgésicas farmacológicas ou não, capacidade funcional, depressão e estratégias 

de enfrentamento para dor. 
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4.6.3 Fontes de informação 

 

As fontes de informações foram constituídas pelos próprios participantes e 

prontuários (no caso das medicações utilizadas e conferência da data de nascimento 

do idoso).     

 
4.6.4 Seleção e treinamento de entrevistadores 

 

A seleção dos entrevistadores foi conduzida por dois pesquisadores, por meio 

de entrevista, análise de currículo dos candidatos e preenchimento de formulário de 

inscrição para entrevistadora. Os critérios para seleção das entrevistadoras foram: 

ter idade acima de 21 anos, ser aluno do curso de enfermagem ou da pós-

graduação em enfermagem, ter disponibilidade de quatro (4) horas diárias ou vinte 

horas (20) semanais. Os entrevistadores receberam treinamento para aplicação do 

questionário e dos instrumentos de medida. As orientações escritas foram 

disponibilizadas em forma de um Manual de Instruções, contendo informações 

gerais e específicas sobre o instrumento, que subsidiou o trabalho de campo e a 

codificação dos itens no banco de dados. As orientações verbais foram feitas em 

encontros (total de 10 horas) entre o coordenador do projeto, pesquisadores e 

coletadores, momento em que foram treinados para a tarefa de medida subjetiva 

(escala numérica de 0-10). Nesses momentos, foram informados sobre a 

importância da pesquisa para a saúde pública. No total foram treinados seis 

coletadores. 

 
4.7 Aspectos Éticos e Legais  
 

O projeto, aninhado à pesquisa: “Dor em Idosos Institucionalizados da Região 

Centro-Oeste do Brasil”, foi encaminhado em novembro de 2011 para o Comitê de 

Ética da Universidade Federal de Goiás (UFG), para avaliação e parecer ético, 

respeitando os princípios éticos da resolução CNS 196/96. Obteve parecer favorável 

para realização do projeto mediante protocolo nº398/2011 (Anexo I). O projeto de 

pesquisa também foi autorizado pelo Conselho Municipal do Idoso de Goiânia e 

Diretoria do Idoso da Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS) de 

Goiânia. Foi solicitada a cada representante legal das ILPI de Goiânia a autorização 



 
 

58 

para a realização da coleta de dados em sua instituição. Os idosos e responsáveis 

legais foram abordados na ILPI e convidados a participarem da pesquisa, sendo 

orientados quanto aos objetivos do estudo, métodos da pesquisa, riscos, benefícios 

e confidencialidade dos dados. Foram informados que participariam como 

voluntários e sem qualquer ônus ou remuneração. Quando aceitavam, eram 

convidados a assinarem o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

Idosos analfabetos ou com limitações físicas que o impediam de assinar o termo 

(exemplo, Parkinson) realizavam a identificação com a marca digital no TCLE. Nos 

casos de MEEM com pontuação entre 13 e 23, o responsável legal pelo idoso na 

ILPI assinou o TCLE. Foram informados que poderiam retirar o consentimento 

durante a pesquisa e que tal decisão não acarretaria em nenhum prejuízo para o 

idoso ou representante legal. Além disso, foram esclarecidos sobre o 

armazenamento dos instrumentos de coleta de dados por cinco anos, na instituição 

do pesquisador responsável, e que após este período eles serão destruídos.  

 

4.8 Instrumentos de avaliação utilizados:  

 

4.8.1 Mini Exame do Estado Mental (MEEM)- permite a avaliação clinica do estado 

cognitivo em pacientes geriátricos. Examina a orientação temporal e espacial, a 

memória de curto prazo (imediata ou atenção) e a evocação, o cálculo, a praxia e as 

habilidades de linguagem e viso-espacial. Os escores indicativos de cognição 

normal variam de 24 a 30, sendo que, escores indicativos de cognição normal são 

considerados > 26; com comprometimento cognitivo < 24; e limítrofe, entre 24 e 26. 

Neste estudo, foram considerados incapazes cognitivamente graves os idosos que 

alcançarem escores < 13 – pontuação mínima necessária para entendimento e 

realização das tarefas de medida propostas (SMALBRUGGE et al., 2007);  

4.8.2 Escala de Modos de Enfrentamentos de Problemas (EMEP)- A escala é 

composta por 45 questionamentos sobre modos de enfrentamento. Após a aplicação 

dos questionamentos, eles são classificados em: enfrentamento focado no problema 

(dezoito questionamentos), enfrentamento focado na emoção (quinze 

questionamentos), enfrentamento focado na busca por práticas religiosas e 

pensamento fantasioso (sete questionamentos) e enfrentamento focado na busca 

por suporte social (cinco questionamentos) (SEIDL, TRÓCCOLI, ZANNON, 2001). 
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Cada questionamento corresponde a uma variável de enfrentamento, avaliada na 

EMEP por escores que variam de 0 a 5, ondem 0 significar “eu nunca faço isso”, 1- 

“eu faço isso pouco”, 2- “eu faço isso pouco”, 3- “eu faço isso às vezes”, 4- “eu faço 

isso muito” e 5 – “eu faço isso sempre”.  

4.8.3 Escala Numérica para avaliação de dor - escala numérica (EN) de 0-10, 0 

(zero) é sem dor e 10 (dez) a pior dor sentida. Escores  de 1 (um) a 4 (quatro) = dor 

leve, escore 5 (cinco) e 6 (seis)= dor moderada, de 7 (sete) a 9 (nove)= dor forte. A 

EN tem sido indicada para a mensuração da intensidade da dor clínica e 

experimental, sendo considerada fidedigna e válida para a mensuração da dor 

aguda, crônica oncológica e não oncológica. Pode ser utilizada de forma verbal ou 

visual (KATZ, MELZACK, 1999);  

4.8.4 Escala Numérica para mensuração do alívio da dor – escala de 0-10 onde 

0=nenhum alívio; 1,2,3,e 4 pequeno alívio; 5 e 6=alívio moderado; 7,8 e 9=bom 

alívio; e 10 alívio total). Nesse estudo, a EN foi utilizada de forma verbal, ou seja, o 

observador leu a escala e o idoso relatou o escore de dor/alívio de dor, que foi 

anotado pelo primeiro em um desenho da escala desenhada no instrumento de 

coleta de dados. 

 
4.9 Variáveis do estudo:  

4.9.1 Variável de desfecho: enfrentamento da dor crônica 

As estratégias de enfrentamento (EE) da dor crônica foram avaliadas por meio 

dos 45 questionamentos propostos na Escala de Modos de Enfrentamento de 

Problemas (EMEP).  

4.9.2 Variáveis de exposição: sóciodemográficas – sexo; idade (60-69 anos (jovens 

idosos); 70-79 anos (idosos); 80 anos ou mais (muito idosos); estado marital (com es 

em companheiro); escolaridade (< 8 anos e > 8 anos); residência em outra ILPI; 

tempo de residência na ILPI atual (até cinco anos, > que 5 anos); recebe visitas na 

ILPI (sim/não).  

Clínicas: quantidade de locais de dor (um a três; quatro a seis; sete a onze e doze 

ou mais); local da principal dor (cabeça, face e pescoço; região cervical, ombros e 

MMSS; tórax e abdome; região lombar, sacral e cóccix; MMII, joelhos, pés e 

articulações; região anal, pélvica e genital; dor generalizada);  intensidade de dor 
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crônica; características da terapêutica analgésica farmacológica e não farmacológica 

(tipo, forma de uso – SOS ou em horários pré-estabelecidos); alívio da dor crônica;  

 

4.10 Análise dos dados:  

 
  Os dados foram digitados com dupla entrada no Software Statistical Package 

for the Social Sciences (SPSS) versão 15.0 para Windows. A sobreposição dos 

bancos em busca de inconsistências foi feita por meio do pacote estatístico Epinfo 

6.04. O programa Microsoft ® Excel 2007 foi usado para tabulação dos dados e as 

análises foram feitas no SPSS 15.0. As variáveis exploratórias e a sua associação 

com a variável de desfecho foram investigadas, comparando-se as prevalências. 

Duas ILPI faziam parte de um mesmo complexo (com mesma razão social), por isso 

seus dados foram analisados como sendo de uma única instituição.. O teste de t 

student foi utilizado para comparação de médias entre as escalas numéricas para 

alívio da dor. Para análise do enfrentamento, as respostas a cada questionamento 

da EMEP foram dicotomizadas em “sim, eu uso essa estratégia” (para os escores de 

dois a cinco) e “não uso essa estratégia” (para escores 0). Para investigar a 

frequência de uso de cada modo de enfrentamento, foi realizada a soma das 

frequências  escolhidas como “sim” para cada modo de enfrentamento e em 

seguida, calculada a sua porcentagem em relação ao total de escolhas (respostas 

válidas) para cada modo de enfrentamento (focado no problema; focado na emoção; 

focado em práticas religiosas e pensamentos fantasiosos; focado no suporte social). 

Inicialmente foi feita uma análise descritiva por meio de frequências absolutas e 

porcentuais e de medidas de tendência central e de dispersão. As prevalências 

foram apresentadas com respectivo Intervalo de Confiança (95%). As proporções 

comparadas pelo teste do Qui-Quadrado (para variável de dois níveis) e Qui-

Quadrado para Tendência (variável com mais de dois níveis, de natureza ordinal).  

Para avaliar a influência da dor crônica nas variáveis de enfrentamento foi utilizado o 

teste Exato de Fisher, já para comparar a intensidade de dor e alívio de dor em 

relação às variáveis de enfrentamento foi utilizado o  teste de Kruskal Wallis. O valor 

de alfa foi de 5%. 
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5 RESULTADOS 

 

Entre os 79 idosos com dor a caracterização socioeconômica e demográfica 

mostrou que a média de idade foi de 78,1 anos (MED=77, QI= 72, QIII=84, MÍN=61, 

MÁX=111, dp=9,3). Quanto à avaliação de déficit cognitivo, os idosos com dor 

crônica tiveram média dos escores do MEEM de 22,47 (comprometimento cognitivo) 

(MED= 23, QI= 19, QIII=25, MIN=13, MAX=30, dp=4,2), sendo que 58,2% (n=46) 

apresentou comprometimento cognitivo. As variáveis de caracterização 

socioeconômica e demográfica podem ser observadas na Tabela 1.  
 
Tabela 1 – Características socioeconômicas e demográficas dos idosos 

participantes do estudo. Goiânia, GO, 2012 

 
Variáveis Dor crônica 

 n  %  

Faixa etária   
60 – 69 anos 12 15,2 
70 – 79 anos 3 43,0 
80 e mais 33 41,8 
Total 79 100,0 
Gênero   
Feminino 48 60,8 
Masculino 31 39,2 
Total 79 100,0 
Estado marital   
Com companheiro 15 19,0 
Sem companheiro 64 81,0 
Total 79 100,0 
Escolaridade   
até 8 anos 71 89,9 
> 8 anos 8 10,1 
Total 79 100,0 
Aposentado   
Sim 64 81,0 
Não 14 16,4 
SI 2 2,6 
Total 79 100,0 
Motivo da aposentadoria   
Por tempo de serviço 8 12,5 
Por idade 30 46,9 
Por problema de saúde 26 40,6 
Total 79 100,0 

SI – Sem informação 
 

Entre os idosos com dor crônica, 49 (62,0%) tinham até cinco anos de 

institucionalização, enquanto 29 (36,7%) tinham mais que cinco anos vivendo em 
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ILPI. Entre os idosos, 20,3% havia residido em média 712,25 dias em outra ILPI que 

não a atual (QI= 195; QIII= 1277,5; MÁX= 2555; MIN= 6; dp= 735,81).  

A localização e o tempo de convívio com a dor crônica foram mostradas na 

Tabela 2. Entre os idosos com dor crônica, 72,2% apontou de um a três locais de 

dor, sendo que os locais mais relatados foram: a região lombar (44,3%), os 

membros inferiores (MMII) (30,4%), ombros (26,6%), joelhos (24,1%) e membros 

superiores (MMSS) (24,1%). Quando indagados sobre o local da principal dor (a que 

mais incomodava), a região lombar prevaleceu (34,2%). A média de intensidade da 

principal dor, medida pela escala numérica, foi de 6,43 (MED=5,5; QI=4,25; 

QIII=10,0; MIN=0; MAX=10; dp=2,9). 

 

Tabela 2 - Distribuição dos idosos conforme características da dor 

crônica. Goiânia, GO, 2012 

 
Variáveis n (%) 

Quantidade de locais com dor   
Um a três 57 72,2 
Quatro a seis 15 19,0 
Sete a onze 3                3,8 
Doze ou mais 4 5,1 
Local da principal dor   
Região anal, pélvica e genital 2 2,5 
Dor generalizada 3 3,9 
Cabeça, face e pescoço 5 6,3 
Tórax e abdome 6 7,6 
MMII 10 12,7 
Região cervical, ombros e MMSS 12 15,1 
Joelhos, pés e articulações 12 15,2 
Região lombar, sacral e cóccix 29 36,7 
Tempo de dor   
6 meses a 5 anos 37 46,8 
> 5 anos 42 53,2 
Intensidade de Dor   
Dor leve 9 11,4 
Dor moderada 27 34,2 
Dor Forte 26 32,9 
Pior dor possível 17 21,5 
Total 79 100,0 

 
  

 

As características do tratamento utilizado pelos idosos na busca pelo alívio da 

dor crônica podem ser observadas na Tabela 3. Oitenta e quatro vírgula oito por 

cento deles  referiu receber algum tratamento para alívio da dor. Desses, 59,2% 
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(n=47) utilizaram algum tratamento medicamentoso, isoladamente ou associados a 

outros tratamentos. Os idosos trataram a dor, principalmente, com analgésicos não 

opióides, como dipirona e paracetamol e com massagem quando a opção de 

tratamento foi a não farmacológica.  

 
Tabela 3 - Caracterização do tratamento álgico entre os idosos com dor 

crônica. Goiânia, GO, 2012 

 
Variáveis n % 

Tratamento nos últimos sete dias   

Sim 67 84,8 

Não 12 15,2 

Tipo de tratamento   

Farmacológico (F) 24 30,1 

Não farmacológico (NF) 20 25,1 

Farmacológico e Não farmacológico (F/NF) 23 29,1 

Sem tratamento 12 15,2 

Tratamento Farmacológico (n= 24 + 23; 
M + M/NM) 

  

Analgésico não opióide 21 48,8 

Analgésico associado à adjuvante 14 32,5 

Opióides 1 2,3 

Adjuvantes 7 16,3 

SI 4 8,5 

Utilização do Tratamento Farmacológico 
(n= 24 + 23; M + M/NM) 

  

Quando aparece a dor (SOS) 27 65,9 

Em horários periódicos 14 34,1 

SI 6 12,7 

Tratamento Não Farmacológico (n=20 + 
23; NF + F/NF)* 

  

Massagem 18 41,8 

Relaxamento 11 25,5 

Fisioterapia 11 25,5 

Atividade física 11 25,5 

Outros 24 55,8 

SI – Sem informação.       *O idoso escolheu mais de uma opção. 
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A dipirona foi o medicamento mais utilizado pelo idosos para o alívio da dor 

crônica, seguido pelo paracetamol em associação com adjuvantes. A distribuição 

dos medicamentos mais utilizados pelos idosos pode ser observada nas figuras 5. 

                      
Figura 5 - Distribuição dos medicamentos mais utilizados pelos 

idosos com dor crônica, segundo princípio ativo (n=43; SI= 4). 

Goiânia, GO, 2012 

A média dos escores atribuídos ao alívio da dor obtido por meio de tratamento 

farmacológico foi de 7,2 (MED=10; QI=5; QIII= 10, MIN=0; MAX=10, dp=3,4), 

enquanto essa média para o alívio por meio de terapêuticas não farmacológicas foi 

de 6,9 (MED=8; QI=3; QIII=10; MIN=0; MAX=10; dp=3,2). A associação entre as 

médias dos escores atribuídos ao alívio da dor crônica por meio da escala numérica 

(0-10) aos tratamentos farmacológico e não farmacológico não foi significativa (t 

student = 1,30; p=0,20). 

Entre os modos de enfrentamento para dor crônica utilizados pelos idosos, o 

mais frequente é o enfrentamento focado na busca por práticas religiosas e 

pensamentos fantasiosos. As frequências de escolhas de uso para cada modo de 

enfrentamento pode ser observado na figura 6. 
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Figura 6 – Frequência de escolhas dos modos de enfrentamento da dor 

crônica entre os idosos institucionalizados. Goiânia, GO, 2012  

Entre as estratégias de enfrentamento da EMEP, utilizadas pelos idosos em 

situações de dor crônica, a maior frequência de escolha, entre as focadas na busca 

de prática religiosa/pensamento fantasioso: “Eu pratico mais a religião desde que 

tenho esse problema” (100%; IC 95%:100%-100%). As frequências de EE focadas 

na prática religiosa e pensamento fantasioso, escolhidas pelos idosos com dor 

crônica, podem ser observadas na Tabela 4. 

 
Tabela 4 - Distribuição da frequência de uso das EE focadas na busca de prática 

religiosa/pensamento fantasioso entre os idosos com dor crônica. Goiânia, GO, 2012 

 

• Total de resposta válidas 

  

Variáveis Estratégia  de Enfrentamento  na 
busca de prática religiosa/pensamento 

fantasioso 
Sim 

n (%) 
Não 

n (%) 
Total* 
n (%) 

Espero que um milagre aconteça  54 (71,1) 22 (28,9) 76 (100,0) 
 Eu rezo/oro  67 (88,2) 9 (11,8) 76 (100,0) 
Pratico mais a religião desde que tenho esse problema  75 (100,0) 0 (0) 75 (100,0) 
Eu sonho ou imagino um tempo melhor do que aquele 
em que estou  

43 (58,1) 31 (41,9) 74 (100,0) 

Tento esquecer o problema todo 55 (73,3) 20 (26,7) 75(100,0) 
Eu desejaria poder mudar o que aconteceu comigo 47 (63,5) 27 (36,5) 74 (100,0) 
Eu me apego à minha fé para superar esta situação 69 (93,2) 5 (6,8) 74 (100,0) 
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 As EE focadas na busca por práticas religiosas e pensamentos 

fantasiosos “Eu rezo/oro”(p= 0,02) e “Eu me apego à minha fé para superar esta 

situação” (p=0,01) exerceram uma influência significativa na intensidade de dor 

crônica, como pode ser observado na Tabela 5. 

 

Tabela 5 - Estratégias de enfrentamento na busca de prática religiosa/pensamento 

fantasioso segundo intensidade de dor crônica. Goiânia, GO, 2012 

 
Estratégia de 
enfrentamento 

 Intensidade de dor crônica 

Nenhuma 
   n (%) 

Leve 
n (%) 
 

Moderada 
   n (%) 
 
 

  Forte 
   n (%)  
 

Pior Dor 
   n(%) 
 
 

p* 

Espero que um milagre 
aconteça 

Sim  0 (0,0) 6 (75,0) 20 (80,0) 15 (60,0) 13 (76,5) 0,08 
Não 1 (100,0) 2 (25,0) 5 (20,0) 10 (40,0) 4 (23,5)  
Total 1 (100,0) 8 (100,0) 25 (100,0) 25 (100,0) 17 (100,0)  

Eu rezo/oro Sim  0 (0,0) 7 (87,5) 23 (92,0) 21 (84,0) 16 (94,1) 0,02 
Não 1 (100,0) 1 (12,5) 2 (8,0) 4 (16,0) 1 (1,3)  
Total 1 (100,0) 8 (100,0) 25 (100,0) 24 (100,0) 17 (100,0)  

Pratico mais a religião 
desde que tenho esse 
problema 

Sim  1 (100,0) 8 (100,0) 25 (100,0) 24 (100,0) 17 (100,0) * 
Não 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0)  
Total 1 (100,0) 8 (100,0) 25 (100,0) 24 (100,0) 17 (100,0)  

Eu sonho ou imagino um 
tempo melhor do que 
aquele em que estou 

Sim  1 (100,0) 5 (62,5) 17 (68,0) 12 (52,2) 8 (47,1) 0,51 
Não 0 (0,0) 3 (37,5) 8 (32,0) 11 (47,8) 9 (52,9)  
Total 1 (100,0) 8 (100,0) 25 (100,0) 23 (100,0) 17 (100,0)  

Eu desejaria poder mudar 
o que aconteceu comigo 

Sim  0 (0,0) 4 (50,0) 13 (52,0) 15 (65,2) 15 (88,2) 0,14 
Não 1 (100,0) 4 (50,0) 12 (48,0) 8 (34,8) 2 (11,8)  
Total 1 (100,0) 8 (100,0) 25 (100,0) 23 (100,0) 17 (100,0)  

Eu me apego à minha fé 
para superar esta situação 

Sim  0 (0,0) 8 (100,0) 23 (92,0) 21 (91,3) 17 (100,0) 0,01 
Não 1 (100,0) 0 (0,0) 2 (8,0) 2 (8,7) 0 (0,0)  
Total 1 (100,0) 8 (100,0) 25 (100,0) 23 (100,0) 17 (100,0)  

Tento esquecer o 
problema todo 

Sim  1 (100,0) 7 (87,5) 20 (80,0) 16 (66,7) 11 (64,7) 0,56 
Não 0 (0,0) 1 (12,5) 5 (20,0) 8 (33,3) 6 (35,5)  
Total 1 (100,0) 8 (100,0) 25 (100,0) 24 (100,0) 17 (100,0)  

*Teste Kruskal Wallis 

 

 

 

A EE focada na busca por práticas religiosas e pensamentos fantasiosos “Eu 

rezo/oro” (p=0,04) foi significante para o alívio da dor crônica mediante  tratamento 

medicamentoso, sendo que aqueles que obtiveram um alívio bom ou total foram os 

que mais utilizaram as EE desse domínio (Tabela 6). 
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Tabela 6 - Estratégias de enfrentamento na busca de prática religiosa/pensamento 

fantasioso segundo autorrelato de alívio de dor crônica mediante tratamento 

medicamentoso. Goiânia, GO, 2012 

 
Estratégia de 
enfrentamento 

 Alívio de dor crônica 

Nenhum 
   n (%) 

Pouco 
n (%) 
 

Moderado 
   n (%) 
 
 

  Bom 
   n (%)  
 

Alívio Total 
   n(%) 
 
 

p* 

Espero que um milagre 
aconteça 

Sim 0 (0,0) 5 (45,5) 3 (100,0) 6 (85,7) 18 (78,3) 0,26 
Não 1 (100,0) 6 (54,5) 0 (0,0) 1 (14,3) 5 (21,7)  
Total 1 (100,0) 11 (100,0) 3 (100,0) 7 (100,0) 23 (100,0)  

Eu rezo/oro Sim 0 (0,0) 11 (100,0) 2 (66,7) 7 (100,0) 21 (91,3) 0,04 
Não 1 (100,0) 0 (0,0) 1 (33,3) 0 (0,0) 2 (8,7)  
Total 1 (100,0) 11 (100,0) 3 (100,0) 7 (100,0) 23 (100,0)  

Pratico mais a religião 
desde que tenho esse 
problema 

Sim 1 (100,0) 11 (100,0) 3 (100,0) 7 (100,0) 23 (100,0) * 
Não 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0)  
Total 1 (100,0) 10 (100,0) 3 (100,0) 7 (100,0) 23 (100,0)  

Eu sonho ou imagino um 
tempo melhor do que 
aquele em que estou 

Sim 0 (0,0) 8 (72,7) 2 (66,7) 5 (71,4) 8 (34,8) 0,30 
Não 1 (100,0) 3 (27,3) 1 (33,3) 2 (28,6) 15 (65,2)  
Total 1 (100,0) 11 (100,0) 3 (100,0) 7 (100,0) 23 (100,0)  

Eu desejaria poder mudar 
o que aconteceu comigo 

Sim 0 (0,0) 9 (81,8) 1 (33,3) 6 (85,7) 12 (52,2) 0,09 
Não 1 (100,0) 2 (18,2) 2 (66,7) 1 (14,3) 11 (47,8)  
Total 1 (100,0) 11 (100,0) 3 (100,0) 7 (100,0) 23 (100,0)  

Eu me apego à minha fé 
para superar esta situação 

Sim 0 (0,0) 11 (100,0) 3 (100,0) 6 (85,7) 22 (95,7) 0,07 
Não 1 (100,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 1 (14,3) 1 (4,3)  
Total 1 (100,0) 11 (100,0) 3 (100,0) 7 (100,0) 23 (100,0)  

Tento esquecer o 
problema todo 

Sim 0 (0,0) 8 (72,7) 2 (66,7) 6 (85,7) 16 (69,6) 0,85 
Não 1 (100,0) 3 (27,3) 1 (33,3) 1 (14,3) 7 (30,4)  
Total 1 (100,0) 11 (100,0) 3 (100,0) 7 (100,0) 23 (100,0)  

*Teste Kruskal Wallis 

 
 
 
 

Não houve estratégias religiosas significativas para o alívio da dor crônica 

mediante tratamento não medicamentoso, como pode ser observado na Tabela 7. 

No entanto, observou-se que para todas as EE a maior parte dos idosos obteve 

alívio total de sua dor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

68 

 
 
Tabela 7 - Estratégias de enfrentamento na busca de prática religiosa/pensamento 

fantasioso segundo autorrelato de alívio de dor crônica mediante tratamento não 

medicamentoso. Goiânia, GO, 2012 

 
Estratégia de 
enfrentamento 

 Alívio de dor crônica 

Nenhum 
   n (%) 

Pouco 
n (%) 
 

Moderado 
   n (%) 
 
 

  Bom 
   n (%)  
 

Alívio Total 
   n(%) 
 
 

p* 

Espero que um milagre 
aconteça 

Sim  1 (100,0) 9 (81,8) 2 (66,7) 4 (57,1) 11 (68,8) 0,57 
Não 0 (0,0) 2 (18,2) 1 (33,3) 3 (42,9) 5 (31,2)  
Total 1 (100,0) 11 (100,0) 3 (100,0) 7 (100,0) 16 (100,0)  

Eu rezo/oro Sim  1 (100,0) 10 (90,9) 3 (100,0) 7 (100,0) 14 (87,5) 0,93 
Não 0 (0,0) 1 (9,1) 0 (0,0) 0(0,0) 2 (12,5)  
Total 1 (100,0) 11 (100,0) 3 (100,0) 7 (100,0) 16 (100,0)  

Pratico mais a religião 
desde que tenho esse 
problema 

Sim  1 (100,0) 10 (100,0) 3 (100,0) 7 (100,0) 16 (100,0) * 
Não 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0)  
Total 1 (100,0) 10 (100,0) 3 (100,0) 7 (100,0) 16 (100,0)  

Eu sonho ou imagino um 
tempo melhor do que 
aquele em que estou 

Sim  0 (0,0) 8 (80,0) 2 (66,7) 5 (71,4) 8 (53,3) 0,62 
Não 1 (100,0) 2 (20,0) 1 (33,3) 2 (28,6) 7 (46,7)  
Total 1 (100,0) 10 (100,0) 3 (100,0) 7 (100,0) 15 (100,0)  

Eu desejaria poder mudar 
o que aconteceu comigo 

Sim  1 (100,0) 5 (50,0) 2 (66,7) 5 (71,4) 11 (68,8) 0,80 
Não 0 (0,0) 5 (50,0) 1 (33,3) 2 (28,6) 5 (31,2)  
Total 1 (100,0) 10 (100,0) 3 (100,0) 7 (100,0) 16 (100,0)  

Eu me apego à minha fé 
para superar esta situação 

Sim  1 (100,0) 10 (100,0) 3 (100,0) 6 (85,7) 14 (87,5) 0,38 
Não 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 1 (14,3) 2 (12,5)  
Total 1 (100,0) 10 (100,0) 3 (100,0) 7 (100,0) 16 (100,0)  

Tento esquecer o 
problema todo 

Sim  1 (100,0) 8 (80,0) 3 (100,0) 6 (85,7) 12 (75,0) 0,92 
Não 0 (0,0) 2 (20,0) 0 (0,0) 1 (14,3) 4 (25,0)  
Total 1 (100,0) 10 (100,0) 3 (100,0) 7 (100,0) 16 (100,0)  

*Teste Kruskal Wallis 

Entre as EE focadas na busca por suporte social destacou-se a 

estratégia“Peço conselho a um parente ou a um amigo que eu respeite” (88,2%; IC  

(95%:34,3%-56,1%) (Tabela 8). 

Tabela 8 - Distribuição da frequência de uso das EE no domínio busca por suporte 

social entre idosos com dor crônica. Goiânia, GO, 2012 

*Total de respostas válidas 

Variáveis Estratégia de Enfrentamento Focada 
na Busca por Suporte Social 

Sim 
N (%) 

Não 
n (%) 

Total* 
n (%) 

Eu tento guardar meus sentimentos para mim mesmo 50 (64,9) 27 (35,1) 77 (100,0) 
Peço conselho a um parente ou a um amigo que eu 
respeite  

67 (88,2) 9 (11,8) 76 (100,0) 

Converso com alguém sobre como estou me sentindo  44 (57,9) 32 (42,1) 76 (100,0) 
Converso com alguém que possa fazer alguma coisa 
para resolver o meu problema  

37 (50,0) 37(50,0) 74 (100,0) 

Converso com alguém para obter informações sobre a 
situação 

39 (52,7) 35(47,3) 74(100,0) 
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Nenhuma das EE focadas na busca por suporte social exerceram influência 

sobre a intensidade de dor crônica. As EE “Eu tento guardar os meus sentimentos 

para mim mesmo”, “Peço conselho para um parente ou amigo que eu respeite” e 

“Converso com alguém sobre como estou me sentindo” foram mais utilizadas por 

aqueles que queixaram de dor moderada, enquanto as EE “Converso com alguém 

que possa fazer alguma coisa para resolver o meu problema” e “Converso com 

alguém para obter informações sobre a situação” foram mais apontadas por aqueles 

que queixaram de dor leve (Tabela 9). 

Tabela 9 - Estratégias de enfrentamento na busca por suporte social segundo 

intensidade de dor crônica. Goiânia, GO, 2012 

 

Estratégia de 
enfrentamento 

 Intensidade de dor crônica 

Nenhuma 
   n (%) 

Leve 
n (%) 
 

Moderada 
   n (%) 
 
 

  Forte 
   n (%)  
 

Pior Dor 
   n(%) 
 
 

p* 

Eu tento guardar meus 
sentimentos para mim mesmo 

Sim 1 (100,0) 5 (62,5) 20 (76,9) 16 (64,0) 8 (47,1) 0,22 
Não 0 (0,0) 3 (37,5) 6 (23,1) 9 (36,0) 9 (33,3)  
Total 1 (100,0) 8 (100,0) 26 (100,0) 25 (100,0) 17 (100,0)  

Peço conselho a um parente ou 
a um amigo que eu respeite 

Sim 1 (100,0) 4 (50,0) 16 (64,0) 11 (44,0) 11 (64,7) 0,60 
Não 0 (0,0) 4 (50,0) 9 (36,0) 14 (56,0) 6 (35,3)  
Total 1 (100,0) 8 (100,0) 25 (100,0) 25 (100,0) 17 (100,0)  

Converso com alguém sobre 
como estou me sentindo 

Sim 0 (0,0) 4 (50,0) 13 (52,0) 8 (32,0) 6 (35,3) 0,60 
Não 1 (100,0) 4 (50,0) 12 (48,0) 17 (68,0) 11 (64,7)  
Total 1 (100,0) 8 (100,0) 25 (100,0) 25 (100,0) 17 (100,0)  

Converso com alguém que 
possa fazer alguma coisa para 
resolver o meu problema 

Sim 0 (0,0) 6 (75,0) 14 (56,0) 10 (43,5) 6 (35,3) 0,19 
Não 1 (100,0) 2 (25,0) 11 (44,0) 13 (56,5) 11 (64,7)  
Total 1 (100,0) 8 (100,0) 25 (100,0) 23 (100,0) 17 (100,0)  

Converso com alguém para 
obter informações sobre a 
situação 

Sim 0 (0,0) 7 (87,5) 11 (44,0) 10 (43,5) 6 (35,3) 0,30 
Não 1 (100,0) 1 (12,5) 14 (56,0) 13 (56,5) 11 (64,7)  
Total 1 (100,0) 8 (100,0) 25 (100,0) 23 (100,0) 17 (100,0)  

*Teste Kruskal Wallis 

 

 

O uso das EE focadas na busca por suporte social não exerceu influência no 

alívio da dor crônica mediante tratamento medicamentoso, no entanto, a maior parte 

dos idosos que utilizavam o tratamento medicamentoso obteve alívio total da dor 

diante das EE focadas no suporte social (Tabela 10). 
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Tabela 10 - Estratégias de enfrentamento na busca por suporte social segundo 

autorrelato de alívio de dor crônica mediante tratamento medicamentoso. Goiânia, 

GO, 2012 

 

Estratégia de 
enfrentamento 

 Alívio de dor crônica 

Nenhum 
   n (%) 

Pouco 
n (%) 
 

Moderado 
   n (%) 
 
 

  Bom 
   n (%)  
 

Alívio Total 
   n(%) 
 
 

p 

Eu tento guardar meus 
sentimentos para mim mesmo 

Sim 0 (0,0) 6 (54,5) 2 (50,0) 5 (71,4) 14 (60,9) 0,97 
Não 1 (100,0) 5 (45,5) 2 (50,0) 2 (28,6) 9 (39,1)  
Total 1 (100,0) 11 (100,0) 4 (100,0) 7 (100,0) 23 (100,0)  

Peço conselho a um parente ou 
a um amigo que eu respeite 

Sim 0 (0,0) 5 (45,5) 0 (0,0) 4 (57,1) 13 (56,5) 0,22 
Não 1 (100,0) 6 (54,5) 3 (100,0) 3 (42,9) 10 (43,5)  
Total 1 (100,0) 11 (100,0) 3 (100,0) 7 (100,0) 23 (100,0)  

Converso com alguém sobre 
como estou me sentindo 

Sim 0 (0,0) 7 (63,6) 2 (66,7) 5 (71,4) 14 (60,9) 0,41 
Não 1 (100,0) 4 (36,4) 1 (33,3) 2 (28,6) 9 (39,1)  
Total 1 (100,0) 11 (100,0) 3 (100,0) 7 (100,0) 23 (100,0)  

Converso com alguém que 
possa fazer alguma coisa para 
resolver o meu problema 

Sim 0 (0,0) 4 (36,4) 2 (66,7) 5 (71,4) 10 (43,5) 0,29 
Não 1 (100,0) 7 (63,6) 1 (33,3) 2 (28,6) 13 (56,5)  
Total 0 (0,0) 11 (100,0) 3 (100,0) 7 (100,0) 23 (100,0)  

Converso com alguém para 
obter informações sobre a 
situação 

Sim 0 (0,0) 5 (45,5) 3 (100,0) 3 (42,9) 14 (60,9) 0,22 
Não 1 (100,0) 6 (54,5) 0 (0,0) 4 (57,1) 9 (39,1)  
Total 0 (0,0) 11 (100,0) 3 (100,0) 7 (100,0) 23 (100,0)  

Teste Kruskal Wallis 

As EE focadas na busca por suporte social também não exerceram influência 

sobre o alívio da dor crônica mediante o tratamento não farmacológico e entre os 

idosos que usaram as EE desse modo de enfrentamento, a maior parte dos idosos 

apontou alívio total da dor crônica  (Tabela 11). 

Tabela 11 - Estratégias de enfrentamento na busca por suporte social segundo 

autorrelato de alívio de dor crônica mediante tratamento não medicamentoso. 

Goiânia, GO, 2012 

Estratégia de 
enfrentamento 

 Alívio de dor crônica 

Nenhum 
   n (%) 

Pouco 
n (%) 
 

Moderado 
   n (%) 
 
 

  Bom 
   n (%)  
 

Alívio Total 
   n(%) 
 
 

p 

Eu tento guardar meus 
sentimentos para mim mesmo 

Sim 0 (0,0) 7 (63,6) 2 (50,0) 4 (57,1) 11 (68,8) 0,73 
Não 1 (100,0) 4 (36,4) 2 (50,0) 3 (42,9) 5 (31,2)  
Total 1 (100,0) 11 (28,2) 4 (100,0) 7 (100,0) 11 (68,8)  

Peço conselho a um parente ou 
a um amigo que eu respeite 

Sim 0 (0,0) 5 (45,5) 2 (66,7) 4 (57,1) 8 (50,0) 0,72 
Não 1 (100,0) 6 (54,5) 1 (33,3) 3 (42,9) 8 (50,0)  
Total 1 (100,0) 11 (100,0) 3 (100,0) 7 (100,0) 16 (100,0)  

Converso com alguém sobre 
como estou me sentindo 

Sim 1 (100,0) 7 (63,6) 2 (66,7) 6 (85,7) 10 (62,5) 0,90 
Não 0 (0,0) 4 (36,4) 1 (33,3) 1 (14,3) 6 (37,5)  
Total 1 (100,0) 11 (28,2) 3 (100,0) 7 (100,0) 16 (100,0)  

Converso com alguém que 
possa fazer alguma coisa para 
resolver o meu problema 

Sim 1 (100,0) 3 (30,0) 3 (100,0) 4 (57,1) 7 (43,8) 0,17 
Não 0 (0,0) 7 (70,0) 0 (0,0) 3 (42,9) 9 (56,2)  
Total 1 (100,0) 10 (100,0) 3 (100,0) 7 (100,0) 16 (100,0)  

Converso com alguém para 
obter informações sobre a 
situação 

Sim 1 (100,0) 5 (50,0) 0 (0,0) 4 (57,1) 9 (56,2) 0,92 
Não 0 (0,0) 5 (50,0) 3 (100,0) 3 (42,9) 7 (43,8)  
Total 1 (100,0) 10 (100,0) 3 (100,0) 7 (100,0) 16 (100,0)  

Teste Kruskal Wallis 
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Entre as EE focadas no problema, destacou-se a: “Tento ser uma pessoa 

mais forte e otimista” (86,8%; IC95%:79,3%-93,9%), seguida por “Eu me concentro 

nas coisas boas da minha vida” (80,0%; IC 95%: 72,0%-89,3%), como pode-se 

observar Tabela 12. 

Tabela 12 - Distribuição da frequência de uso das EE focadas no problema entre os 

idosos com dor crônica. Goiânia, GO, 2012 

 

Variáveis Estratégia de Enfrentamento 
Focada no Problema 

    Sim 
   n (%)  

   Não 
  n (%) 

Total* 
n (%) 

Eu levo em conta o lado positivo das coisas  49 (63,6) 28 (36,4) 77 (100,0) 
Eu me concentro nas coisas boas da minha vida  60 (80,0) 15 (20,0) 75 (100,0) 
Eu insisto e luto pelo que eu quero  55 (72,4) 21 (27,6) 76 (100,0) 
Encontro diferentes soluções para o meu problema  43 (56,6) 33 (43,4) 76 (100,0) 
Tento ser uma pessoa mais forte e otimista  66 (86,8) 10 (13,2) 76 (100,0) 
Eu tento evitar que os meus sentimentos atrapalhem em 
outras coisas na minha vida  

49 (65,3) 26 (34,7) 75 (100,0) 

Eu me concentro em alguma coisa boa que pode vir 
desta situação  

37 (48,7) 39 (51,3) 76 (100,0) 

Aceito a simpatia e a compreensão de alguém  60 (81,1) 14 (18,9) 74 (100,0) 
 Eu sei o que deve ser feito e estou aumentando meus 
esforços para ser bem sucedido  

44 (58,7) 31 (41,3) 75 (100,0) 

Estou mudando me tornando uma pessoa mais 
experiente  

40 (53,3) 35 (46,7) 75 (100,0) 

Eu fico me lembrando que as coisas poderiam ser piores 29 (39,7) 44 (60,3) 73 (100,0) 
Eu tento não agir tão precipitadamente ou seguir minha 
primeira ideia 

32 (43,8) 41 (56,2) 73 (100,0) 

Mudo alguma coisa para que as coisas acabem dando 
certo  

42 (56,8) 32 (43,2) 74 (100,0) 

Encaro a situação por etapas, fazendo uma coisa de 
cada vez 

44 (60,3) 29 (39,7) 73 (100,0) 

Eu sairei dessa experiência melhor do que entrei nela  40 (54,8) 33 (45,2) 73 (100,0) 

Eu digo a mim mesmo o quanto já consegui  38 (51,4) 36 (48,6)  74 (100,0) 
Eu fiz um plano de ação para resolver o meu problema e 
o estou cumprindo  

24 (32,9) 49 (67,1) 73 (100,0) 

Eu tento não fechar portas atrás de mim; Tento deixar em 
aberto várias saídas para o problema  

56 (76,7)  17 (23,3) 73 (100,0) 

*Total de respostas válidas 

 

Observou-se que a EE focada no problema “Eu sairei dessa experiência 

melhor do que entrei nela”  exerceu influência significativa na intensidade de dor 

crônica (p=0,04) e que a intensidade de dor crônica entre os que optaram pelo uso 

de EE focadas no problema foi predominantemente moderada (Tabela 13). 
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Tabela 13 - Estratégias de enfrentamento focadas no problema segundo intensidade 

de dor crônica. Goiânia, GO, 2012 

 

Estratégia de 
enfrentamento 

 Intensidade de dor crônica 

Nenhuma 
   n (%) 

Leve 
n (%) 
 

Moderada 
   n (%) 
 
 

  Forte 
   n (%)  
 

Pior Dor 
   n(%) 
 
 

p 

Eu levo em conta o lado 
positivo das coisas  

Sim 0 (0,0) 6 (75,0) 20 (76,9) 15 (60,0) 8 (47,1) 0,26 
Não 1 (100,0) 2 (25,0) 6  (23,1) 10 (40,0) 9 (52,9)  
Total 1 (100,0) 8 (100,0) 26 (100,0) 25 (100,0) 17(100,0)  

Eu me concentro nas 
coisas boas da minha vida  

Sim 1 (100,0) 6 (75,0) 22 (88,0) 19 (79,2) 12(70,6) 0,16 
Não 0 (0,0) 2 (25,0) 3 (12,0) 5 (20,8) 5 (29,4)  
Total 1 (100,0) 8 (100,0) 25 (100,0) 24 (100,0) 17 (100,0)  

Eu insisto e luto pelo que 
eu quero  

Sim 1 (100,0) 6 (75,0) 18 (72,0) 18 (72,0) 12 (70,6) 0,94 
Não 0 (0,0) 2 (25,0) 7 (28.0) 7 (28,0) 5 (29,4)  
Total 1 (100,0) 8 (100,0) 25 (100,0) 25(100,0) 17 (100,0)  

Encontro diferentes 
soluções para o meu 
problema  

Sim 1 (100,0) 4 (50,0) 15 (60,0) 15(60,0) 8 (47,1) 0,78 
Não 0 (0,0) 4 (50,0) 10 (40,0) 10(40,0) 9 (52,9)  
Total 1 (100,0) 8 (100,0) 25 (100,0) 25(100,0) 17 (100,0)  

Tento ser uma pessoa 
mais forte e otimista  

Sim 1 (100,0) 7 (87,5) 24 (96,0) 21(84,0) 13 (76,5) 0,56 
Não 0(0,0) 1 (12,5) 1 (4,0) 4 (16,0) 4 (23,5)  
Total 1 (100,0) 8 (100,0) 25 (100,0) 25 (100,0) 17 (100,0)  

Eu tento evitar que os 
meus sentimentos 
atrapalhem em outras 
coisas na minha vida  

Sim 1 (100,0) 6 (75,0) 15 (60,0) 13 (54,2) 14 (82,4) 0,23 
Não 0 (100,0) 2 (25,0) 10 (40,0) 11 (45,8) 3 (17,6)  
Total 1 (100,0) 8(100,0) 25 (100,0) 24 (100,0) 17 (100,0)  

Eu me concentro em 
alguma coisa boa que 
pode vir desta situação  

Sim 1 (100,0) 2 (25,0) 15 (60,0) 14 (56,0) 5 (29,4) 0,76 
Não 0 (0,0) 6 (75,0) 10 (40,0) 11(44,0) 12(70,6)  
Total 1 (100,0) 8(100,0) 25 (100,0) 25 (100,0) 17 (100,0)  

Aceito a simpatia e a 
compreensão de alguém  

Sim 1 (100,0) 5 (62,5) 20 (80,0) 21 (91,3) 13 (76,5) 0,09 
Não 0 (0,0) 3 (37,5) 5 (20,0) 2 (8,7) 4 (23,5)  
Total 1 (100,0) 8(100,0) 25 (100,0) 23 (100,0) 17 (100,0)  

 Eu sei o que deve ser 
feito e estou aumentando 
meus esforços para ser 
bem sucedido  

Sim 1 (100,0) 6 (75,0) 13 (52,0) 12 (50,0) 12 (70,6) 0,50 
Não 0 (0,0) 2 (25,0) 12 (48,0) 12 (50,0) 5 (29,4)  
Total 1 (100,0) 8(100,0) 25 (100,0) 24 (100,0) 17 (100,0)  

Estou mudando me 
tornando uma pessoa 
mais experiente  

Sim 1 (100,0) 3 (37,5) 12 (48,0) 17 (70,8) 7 (41,2) 0,28 
Não 0 (0,0) 5 (62,5) 13 (52,0) 7 (29,2) 10 (58,8)  
Total 1 (100,0) 8(100,0) 25 (100,0) 24 (100,0) 17 (100,0)  

Eu fico me lembrando que 
as coisas poderiam ser 
piores 

Sim 0 (0,0) 3 (37,5) 11 (45,8) 9 (39,1) 6 (35,3) 0,89 
Não 1 (100,0) 5 (62,5) 13 (54,2) 14 (60,9) 11 (64,7)  
Total 1 (100,0) 8(100,0) 24 (100,0) 23 (100,0) 17 (100,0)  

Eu tento não agir tão 
precipitadamente ou 
seguir minha primeira 
idéia 

Sim 0 (0,0) 3 (37,5) 12 (50,0) 10 (43,5) 7 (41,2) 0,75 
Não 1 (100,0) 5 (62,5) 12 (50,0) 13 (56,5) 10 (58,8)  
Total 1 (100,0) 8(100,0) 24 (100,0) 23 (100,0) 17 (100,0)  

Mudo alguma coisa para 
que as coisas acabem 
dando certo  

Sim 0 (0,0) 5 (62,5) 15 (60,0) 13 (56,5) 9 (52,9) 0,60 
Não 1 (100,0) 3 (37,5) 10 (40,0) 10 (43,5) 8 (47,1)  
Total 1 (100,0) 8(100,0) 25 (100,0) 23 (100,0) 17 (100,0)  

Encaro a situação por 
etapas, fazendo uma 
coisa de cada vez 

Sim 0 (0,0) 4 (50,0) 14 (58,3) 16 (69,3) 10 (58,8) 0,70 
Não 1 (100,0) 4 (50,0) 10 (41,7) 7 (30,4) 7 (41,2)  
Total 1 (100,0) 8(100,0) 24 (100,0) 23 (100,0) 17 (100,0)  

Eu sairei dessa 
experiência melhor do que 
entrei nela  

Sim 1 (100,0) 2 (25,0) 17 (70,8) 15 (65,2) 5 (29,4) 0,04 
Não 0 (0,0) 6 (75,0) 7 (29,2) 8 (34,8) 12 (70,6)  
Total 1 (100,0) 8(100,0) 24 (100,0) 23 (100,0) 17 (100,0)  

Eu digo a mim mesmo o 
quanto já consegui  

Sim 1 (100,0) 1 (12,5) 18 (72,0) 9 (39,1) 9 (52,9) 0,11 
Não 0 (0,0) 7 (87,5) 7 (28,0) 14 (60,9) 8 (47,1)  
Total 1 (100,0) 8(100,0) 25 (100,0) 23 (100,0) 17 (100,0)  

Eu fiz um plano de ação 
para resolver o meu 
problema e o estou 
cumprindo  

Sim 1 (100,0) 2 (25,0) 7 (29,2) 6 (26,1) 8 (47,1) 0,16 
Não 0 (0,0) 6 (75,0) 17 (70,8) 17 (73,9) 9 (52,9)  
Total 1 (100,0) 8(100,0) 24 (100,0) 23 (100,0) 17 (100,0)  

Eu tento não fechar portas 
atrás de mim; Tento deixar 
em aberto várias saídas 
para o problema  

Sim 1 (100,0) 7 (87,5) 17 (70,8) 17 (73,9) 14 (82,4) 0,78 
Não 0 (0,0) 1 (12,5) 7 (29,2) 6 (26,1) 3 (17,6)  
Total 1 (100,0) 8(100,0) 24 (100,0) 23 (100,0) 17 (100,0)  

Teste Kruskal Wallis 
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Em relação a influência das EE no alívio da dor crônica mediante o tratamento 

medicamentoso, houve significância para as EE focadas no problema “Eu sei o que 

deve ser feito e estou aumentando meus esforços para ser bem sucedido” (p=0,02), 

“Eu sairei dessa experiência melhor do que entrei nela” (p=0,01) e “Estou mudando 

me tornando uma pessoa mais experiente” (p=0,02 (Tabela 14). Quanto a influência 

das EE no alívio da dor crônica mediante o tratamento não medicamentoso, 

observou-se significância apenas para a EE focada no problema “Eu sei o que deve 

ser feito e estou aumentando meus esforços para ser bem sucedido” (p=0,02) 

(Tabela 15). 
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Tabela 14 - Estratégias de enfrentamento focadas no problema segundo o 

autorrelato de alívio de dor crônica mediante tratamento medicamentoso. Goiânia, 

GO, 2012 

Estratégia de 
enfrentamento 

 Alívio de dor crônica 

Nenhum 
   n (%) 

Pouco 
n (%) 
 

Moderado 
   n (%) 
 
 

  Bom 
   n (%)  
 

Alívio Total 
   n(%) 
 
 

p* 

Eu levo em conta o lado 
positivo das coisas  

Sim 1 (100,0) 6 (54,5) 3 (75,0) 7 (100,0) 15 (65,2) 0,10 
Não 0 (0,0) 5 (45,5) 1 (25,0) 0 (0,0) 8 (34,8)  
Total 1 (100,0) 11 (100,0) 4 (100,0) 7 (100,0) 23 (100,0)  

Eu me concentro nas 
coisas boas da minha vida  

Sim 1 (100,0) 9 (81,8) 2 (66,7) 6 (85,7) 16 (69,6) 0,08 
Não 0 (0,0) 2 (18,2) 1 (33,3) 1 (14,3) 7 (30,4)  
Total 1 (100,0) 11 (100,0) 3 (100,0) 7 (100,0) 23 (100,0)  

Eu insisto e luto pelo que 
eu quero  

Sim 1 (100,0) 7 (63,6) 3 (100,0) 5 (71,4) 18 (78,3) 0,24 
Não 0 (0,0) 4 (36,4) 0 (0,0) 2 (28,6) 5 (21,7)  
Total 1 (100,0) 11 (100,0) 3 (100,0) 7 (100,0) 23 (100,0)  

Encontro diferentes 
soluções para o meu 
problema  

Sim 1 (100,0) 4 (36,4) 2 (66,7) 5 (71,4) 14 (60,9) 0,31 
Não 0 (0,0) 7 (63,6) 1 (33,3) 2 (28,6) 9 (39,1)  
Total 1 (100,0) 11 (100,0) 3 (100,0) 7 (100,0) 23 (100,0)  

Tento ser uma pessoa 
mais forte e otimista  

Sim 1 (100,0) 8 (72,7) 3 (100,0) 7 (100,0) 19 (82,6) 0,39 
Não 0 (0,0) 3 (27,3) 0 (0,0) 0 (0,0) 4 (17,4)  
Total 1 (100,0) 11 (100,0) 3 (100,0) 7 (100,0) 23 (100,0)  

Eu tento evitar que os 
meus sentimentos 
atrapalhem em outras 
coisas na minha vida  

Sim 1 (100,0) 8 (72,7) 2 (66,7) 5 (71,4) 16 (69,6) 0,86 
Não 0 (0,0) 3 (27,3) 1 (33,3) 2 (28,6) 7 (30,4)  
Total 1 (100,0) 11 (100,0) 3 (100,0) 7 (100,0) 23 (100,0)  

Eu me concentro em 
alguma coisa boa que 
pode vir desta situação  

Sim 1 (100,0) 1 (9,1) 1 (25,0) 6 (85,7) 11 (47,8) 0,70 
Não 0 (0,0) 10 (90,9) 3 (75,0) 1 (14,3) 12 (12,2)  
Total 1 (100,0) 11 (100,0) 4 (100,0) 7 (100,0) 23 (100,0)  

Aceito a simpatia e a 
compreensão de alguém  

Sim 1 (100,0) 9 (81,8) 3 (100,0) 5 (71,4) 18 (78,3) 0,87 
Não 0 (0,0) 2 (18,2) 0 (0,0) 2 (28,6) 5 (21,7)  
Total 1 (100,0) 11(100,0) 3 (100,0) 7 (100,0) 23 (100,0)  

 Eu sei o que deve ser 
feito e estou aumentando 
meus esforços para ser 
bem sucedido  

Sim 0 (0,0) 4 (36,4) 2 (66,7) 1 (14,3) 17 (73,9) 0,02 
Não 1 (100,0) 7 (63,6) 1 (33,3) 6 (85,7) 6 (26,1)  
Total 1 (100,0) 11 (100,0) 3 (100,0) 7 (100,0) 23 (100,0)  

Estou mudando me 
tornando uma pessoa 
mais experiente  

Sim 0 (0,0) 1 (9,1) 3 (100,0) 3 (42,9) 13 (56,5) 0,02 
Não 1 (100,0) 10 (90,9) 0 (0,0) 4 (57,1) 10 (43,5)  
Total 1 (100,0) 11 (100,0) 3 (100,0) 7 (100,0) 23 (100,0)  

Eu fico me lembrando que 
as coisas poderiam ser 
piores 

Sim 0 (0,0) 4 (36,4) 1 (33,3) 1 (16,7) 10 (43,5) 0,67 
Não 1 (100,0) 7 (63,6) 2 (66,7) 5 (83,3) 13 (56,5)  
Total 1 (100,0) 11 (100,0) 3 (100,0) 6 (100,0) 23 (100,0)  

Eu tento não agir tão 
precipitadamente ou 
seguir minha primeira 
idéia 

Sim 0 (0,0) 4 (36,4) 3 (100,0) 2 (14,3) 9 (39,1) 0,22 
Não 1 (100,0) 7 (63,6) 0 (0,0) 4 (85,7) 14 (60,9)  
Total 1 (100,0) 11 (100,0) 3 (100,0) 6 (100,0) 23 (100,0)  

Mudo alguma coisa para 
que as coisas acabem 
dando certo  

Sim 1 (100,0) 8 (72,7) 1 (33,3) 5 (71,4) 17 (73,9) 0,50 
Não 0 (0,0) 3 (27,3) 2 (66,7) 2 (28,6) 6 (26,1)  
Total 1 (100,0) 11 (100,0) 3 (100,0) 7 (100,0) 23 (100,0)  

Encaro a situação por 
etapas, fazendo uma 
coisa de cada vez 

Sim 1 (100,0) 3 (27,3) 3 (100,0) 5 (83,3) 14 (60,9) 0,21 
Não 0 (0,0) 8 (72,7) 0 (0,0) 1 (16,7) 9 (39,1)  
Total 1 (100,0) 11 (100,0) 3 (100,0) 6 (100,0) 23 (100,0)  

Eu sairei dessa 
experiência melhor do que 
entrei nela  

Sim 1 (100,0) 2 (18,2) 2 (66,7) 6 (100,0) 10 (43,5) 0,01 
Não 0 (0,0) 9 (81,8) 1 (33,3) 0 (0,0) 13 (56,5)  
Total 1 (100,0) 11(100,0) 3 (100,0) 6 (100,0) 23 (100,0)  

Eu digo a mim mesmo o 
quanto já consegui  

Sim 1 (100,0) 3 (27,3) 3 (100,0) 3 (42,9) 9 (39,1) 0,06 
Não 0 (0,0) 8 (72,7) 0 (0,0) 4 (57,1) 14 (60,9)  
Total 1 (100,0) 11 (100,0) 3 (100,0) 7 (100,0) 23 (100,0)  

Eu fiz um plano de ação 
para resolver o meu 
problema e o estou 
cumprindo  

Sim 0 (0,0) 0 (0,0) 1 (33,3) 1 (16,7) 9 (39,1) 0,11 
Não 1 (100,0) 11(100,0) 2 (66,7) 5 (83,3) 14 (60,9)  
Total 1 (100,0) 11(100,0) 3 (100,0) 6 (100,0) 23 (100,0)  

Eu tento não fechar portas 
atrás de mim; Tento deixar 
em aberto várias saídas 
para o problema  

Sim 1 (100,0) 8 (72,7) 1 (33,3) 5 (83,3) 19 (82,6) 0,41 
Não 0 (0,0) 3 (27,3) 2 (66,7) 1 (16,7) 4 (17,4)  
Total 1 (100,0) 11 (100,0) 3 (100,0) 6 (100,0) 23 (100,0)  

Teste Kruskal Walli 
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Tabela 15 - Estratégias de enfrentamento focadas no problema segundo autorrelato 

de alívio de dor crônica mediante tratamento não medicamentoso. Goiânia, GO, 

2012 

Estratégia de 
enfrentamento 

 Alívio de dor crônica 

Nenhum 
   n (%) 

Pouco 
n (%) 
 

Moderado 
   n (%) 
 
 

  Bom 
   n (%)  
 

AlívioTotal 
   n(%) 
 
 

p* 

Eu levo em conta o lado 
positivo das coisas  

Sim 0 (0,0) 6 (54,5) 3 (75,0) 4 (57,1) 10 (62,5) 0,82 
Não 1 (100,0) 5 (45,5) 1 (25,0) 3 (42,9) 6 (37,5)  
Total 1 (100,0) 11 (100,0) 4 (100,0) 7 (100,0) 16 (100,0)  

Eu me concentro nas 
coisas boas da minha vida  

Sim 0 (0,0) 8 (80,0) 3 (100,0) 7 (100,0) 13 (81,2) 0,44 
Não 1 (100,0) 2 (20,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 3 (18,8)  
Total 1 (100,0) 10 (100,0) 3 (100,0) 7 (100,0) 16 (100,0)  

Eu insisto e luto pelo que 
eu quero  

Sim 1 (100,0) 8 (72,7) 2 (66,7) 4 (57,1) 14 (87,5) 0,29 
Não 0 (0,0) 3 (27,3) 1 (33,3) 3 (42,9) 2 (12,5)  
Total 1 (100,0) 11 (100,0) 3 (100,0) 7 (100,0) 16 (100,0)  

Encontro diferentes 
soluções para o meu 
problema  

Sim 1 (100,0) 5 (45,5) 3 (100,0) 4 (57,1) 10 (62,5) 0,69 
Não 0 (0,0) 6 (54,5) 0 (0,0) 3 (42,9) 6 (37,5)  
Total 1 (100,0) 11 (100,0) 3 (100,0) 7 (100,0) 16 (100,0)  

Tento ser uma pessoa 
mais forte e otimista  

Sim 1 (100,0) 9 (81,8) 3 (100,0) 6 (85,7) 15 (93,8) 0,52 
Não 0 (0,0) 2 (18,2) 0 (0,0) 1 (14,3) 1 (6,2)  
Total 1 (100,0) 11 (100,0) 3 (100,0) 7 (100,0) 16 (100,0)  

Eu tento evitar que os 
meus sentimentos 
atrapalhem em outras 
coisas na minha vida  

Sim 1 (100,0) 6 (60,0) 2 (66,7) 5 (71,4) 12 (75,0) 0,85 
Não 0 (0,0) 4 (40,0) 1 (33,3) 2 (28,6) 4 (25,0)  
Total 1 (100,0) 10 (100,0) 3 (100,0) 7 (100,0) 16 (100,0)  

Eu me concentro em 
alguma coisa boa que 
pode vir desta situação  

Sim 0 (0,0) 8 (72,7) 2 (50,0) 4 (57,1) 8 (50,0) 0,63 
Não 1 (100,0) 3 (27,3) 2 (50,0) 3 (42,9) 8 (50,0)  
Total 1 (100,0) 11 (100,0) 4 (100,0) 7 (100,0) 16 (100,0)  

Aceito a simpatia e a 
compreensão de alguém  

Sim 1 (100,0) 8 (80,0) 2 (66,7) 6 (85,7) 11 (68,8) 0,83 
Não 0 (0,0) 2 (20,0) 1 (33,3) 1 (14,3) 5 (31,2)  
Total 1 (100,0) 10 (100,0) 3 (100,0) 7 (100,0) 16 (100,0)  

 Eu sei o que deve ser 
feito e estou aumentando 
meus esforços para ser 
bem sucedido  

Sim 1 (100,0) 7 (70,0) 1 (33,3) 2 (28,6) 13 (81,2) 0,02 
Não 0 (0,0) 3 (30,0) 2 (66,7) 5 (71,4) 3 (18,8)  
Total 1 (100,0) 10 (100,0) 3 (100,0) 7 (100,0) 16 (100,0)  

Estou mudando me 
tornando uma pessoa 
mais experiente  

Sim 0 (0,0) 3 (30,0) 2 (66,7) 3 (42,9) 11 (68,8) 0,10 
Não 1 (100,0) 7 (70,0) 1 (33,3) 4 (57,1) 5 (31,2)  
Total 1 (100,0) 10 (100,0) 3 (100,0) 7 (100,0) 16 (100,0)  

Eu fico me lembrando que 
as coisas poderiam ser 
piores 

Sim 0 (0,0) 4 (40,0) 1 (50,0) 2 (28,6) 10 (62,5) 0,38 
Não 1 (100,0) 6 (60,0) 1 (50,0) 5 (71,4) 6 (37,5)  
Total 1 (100,0) 10 (100,0) 2 (100,0) 7 (100,0) 16 (100,0)  

Eu tento não agir tão 
precipitadamente ou 
seguir minha primeira 
idéia 

Sim 1 (100,0) 4 (40,0) 1 (50,0) 1 (14,3) 8 (50,0) 0,44 
Não 0 (0,0) 6 (60,0) 1 (50,0) 6 (85,7) 8 (50,0)  
Total 1 (100,0) 10 (100,0) 2 (100,0) 7 (100,0) 16 (100,0)  

Mudo alguma coisa para 
que as coisas acabem 
dando certo  

Sim 1 (100,0) 6 (60,0) 2 (66,7) 5 (71,4) 6 (37,5) 0,22 
Não 0 (0,0) 4 (40,0) 1 (33,3) 2 (28,6) 10 (62,5)  
Total 1 (100,0) 10 (100,0) 3 (100,0) 7 (100,0) 16 (100,0)  

Encaro a situação por 
etapas, fazendo uma 
coisa de cada vez 

Sim 1 (100,0) 6 (60,0) 2 (100,0) 4 (57,1) 9 (56,2) 0,63 
Não 0 (0,0) 4 (40,0) 0 (0,0) 3 (42,9) 7 (43,8)  
Total 1 (100,0) 10 (100,0) 2 (100,0) 7 (100,0) 16 (100,0)  

Eu sairei dessa 
experiência melhor do que 
entrei nela  

Sim 0 (0,0) 3 (30,0) 1 (50,0) 5 (71,4) 9 (56,2) 0,70 
Não 1 (100,0) 7 (70,0) 1 (50,0) 2 (28,6) 7 (43,8)  
Total 1 (100,0) 10 (100,0) 2 (100,0) 7 (100,0) 16 (100,0)  

Eu digo a mim mesmo o 
quanto já consegui  

Sim 1 (100,0) 5 (50,0) 3 (100,0) 2 (28,6) 10 (62,5) 0,21 
Não 0 (0,0) 5 (50,0) 0 (0,0) 5 (71,4) 6 (37,5)  
Total 1 (100,0) 10(100,0) 3 (100,0) 7 (100,0) 16 (100,0)  

Eu fiz um plano de ação 
para resolver o meu 
problema e o estou 
cumprindo  

Sim 0 (0,0) 1 (10,0) 1 (50,0) 4 (57,1) 10 (62,5) 0,05 
Não 1 (100,0) 9 (90,0) 1 (50,0) 3 (42,9) 6 (37,5)  
Total 1 (100,0) 10 (100,0) 2 (100,0) 7 (100,0) 16 (100,0)  

Eu tento não fechar portas 
atrás de mim; Tento deixar 
em aberto várias saídas 
para o problema  

Sim 1 (100,0) 7 (70,0) 2 (100,0) 5 (71,4) 13 (81,2) 0,53 
Não 0 (0,0) 3 (30,0) 0 (0,0) 2 (28,6) 3 (18,8)  
Total 1 (100,0) 10 (100,0) 2 (100,0) 7 (100,0) 16 (100,0)  

        

*Teste Kruskal Wallis 
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Entre as EE focadas na emoção a mais utilizada foi “Eu desejaria mudar o 

modo como eu me sinto” (65,3%; IC 95%:53,6%-75,2%), seguida por “Eu imagino e 

tenho desejos sobre como as coisas poderiam acontecer” (59,5%; IC 95%: 49,8%-

65,3%). A distribuição da frequência de uso das EE desse modo de enfrentamento 

pode ser observada na Tabela 16. 

 

Tabela 16 - Distribuição da frequência de uso das EE focadas na emoção entre os 

idosos com dor crônica. Goiânia, GO, 2012 

*Total de respostas válidas  

As EE focada na emoção “Eu me sinto mal por não ter podido evitar o 

problema” (p=0,006), “Eu desejaria mudar o modo como eu me sinto” (p= 0,002) 

exerceram influência sobre os escores de intensidade de dor, sendo que a 

distribuição de intensidade de dor entre as EE desse modo de enfrentamento variou 

predominantemente de moderada a pior dor possível (Tabela 17). 

 

 
 
 

Variáveis Estratégia  de Enfrentamento Focada 
na Emoção 

Sim 
n (%) 

Não 
n (%) 

Total* 
n (%) 

Eu me culpo  12 (15,6) 65 (84,4) 77 (100,0) 
Procuro um culpado para a situação  9 (11,8) 67 (88,2) 76 (100,0) 
Eu me recuso a acreditar que isto esteja acontecendo 16 (21,1) 60 (78,9) 76 (100,0) 
Eu brigo comigo mesmo; eu fico falando comigo mesmo 
o que devo fazer  

15 (19,7) 61 (80,3) 76 (100,0) 

Desconto em outras pessoas  6 (7,9) 70 (92,1) 76 (100,0) 
Eu desejaria mudar o modo como eu me sinto 49 (65,3) 26 (34,7) 75 (100,0) 
Demonstro raiva para as pessoas que causaram o 
problema 

13 (17,3) 62 (82,7) 75 (100,0) 

Eu percebo que eu mesmo trouxe o problema para mim 23 (31,1) 51 (68,9) 74 (100,0) 
Eu me sinto mal por não ter podido evitar o problema 30 (40,0) 45 (60,0) 75 (100,0) 
Eu acho que as pessoas foram injustas comigo 22 (29,3) 53 (70,7) 75 (100,0) 
Eu culpo os outros 3 (4,0) 72 (96,0) 75 (100,0) 
Procuro me afastar das pessoas em geral 32 (43,2) 42 (56,8) 74 (100,0) 
Eu imagino e tenho desejos sobre como as coisas 
poderiam acontecer 

44 (59,5) 30 (40,5) 74 (100,0) 

Descubro quem mais é ou foi responsável  15 (19,2) 59 (80,8) 73 (100,0) 
Penso em coisas fantásticas ou irreais (como uma 
vingança perfeita ou achar muito dinheiro) que me fazem 
sentir melhor 

12 (16,7) 60 (83,3) 72 (100,0) 
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Tabela 17 Estratégias de enfrentamento focadas na emoção segundo intensidade de dor 

crônica. Goiânia, GO, 2012 

Estratégia de 
enfrentamento 

 Intensidade de dor crônica 
Nenhuma 

n (%) 
Leve 
n (%) 

Moderada 
n (%) 

Forte 
n (%) 

Pior Dor 
n(%) 

p* 

Eu me culpo Sim  0 (0,0) 0 (0,0) 6 (23,1) 3 (12,0) 3 (17,6) 0,42 
Não 1 (100,0) 8 (100,0) 20 (76,9) 22 (88,0) 14 (82,4)  
Total 1 (100,0) 8 (100,0) 26 (100,0) 25 (100,0) 17 (100,0)  

Procuro um culpado 
para a situação 

Sim  0 (0,0) 1 (12,5) 4 (16,0) 2 (8,0) 2 (11,8) 0,98 
Não 1 (100,0) 7 (87,5) 21 (84,0) 23 (92,0) 15 (88,2)  
Total 1 (100,0) 8 (100,0) 25 (100,0) 25 (100,0) 17 (100,0)  

Eu me recuso a acreditar 
que isto esteja 
acontecendo 

Sim  0 (0,0) 1 (12,5) 4 (16,0) 4 (16,0) 7 (41,2) 0,41 
Não 1 (100,0) 7 (87,5) 21 (84,0) 21 (84,0) 10 (58,8)  
Total 1 (100,0) 8 (100,0) 25 (100,0) 25 (100,0) 17 (100,0)  

Eu brigo comigo mesmo; 
eu fico falando comigo 
mesmo o que devo fazer 

Sim  0 (0,0) 0 (0,0) 6 (24,0) 5 (20,0) 4 (23,5) 0,48 
Não 1 (100,0) 8 (100,0) 19 (76,0) 20 (80,0) 13 (76,5)  
Total 1 (100,0) 8 (100,0) 25 (100,0) 25 (100,0) 17 (100,0)  

Desconto em outras 
pessoas 

Sim  0 (0,0) 0 (0,0) 1 (4,0) 2 (8,0) 3 (17,6) 0,47 
Não 1 (100,0) 8 (100,0) 24 (96,0) 23 (92,0) 14 (82,4)  
Total 1 (100,0) 8 (100,0) 25 (100,0) 25 (100,0) 17 (100,0)  

Eu desejaria mudar o 
modo como eu me sinto 

Sim  0 (0,0) 2 (25,0) 14 (56,0) 19 (79,2) 14 (82,4) 0,002 
Não 1 (100,0) 6 (75,0) 11 (44,0) 5 (20,8) 3 (17,6)  
Total 1 (100,0) 8 (100,0) 25 (100,0) 24 (100,0) 17 (100,0)  

Demonstro raiva para as 
pessoas que causaram o 
problema 

Sim  0 (0,0) 1 (12,5) 5 (20,0) 4 (16,7) 3 (17,6) 0,98 
Não 1 (100,0) 7 (87,5) 20 (80,0) 20 (83,3) 14 (82,4)  
Total 1 (100,0) 8 (100,0) 25 (100,0) 24 (100,0) 3 (17,6)  

Eu percebo que eu 
mesmo trouxe o 
problema para mim 

Sim  0 (0,0) 0 (0,0) 10 (40,0) 7 (30,4) 6 (35,3) 0,43 
Não 1 (100,0) 8 (100,0) 15 (60,0) 16 (69,6) 11 (64,7)  
Total 1 (100,0) 8 (100,0) 25 (100,0) 23 (100,0) 17 (100,0)  

 Eu me sinto mal por não 
ter podido evitar o 
problema 

Sim  0 (0,0) 0 (0,0) 9 (36,0) 10 (41,7) 11 (64,7) 0,006 
Não 1 (100,0) 8 (100,0) 16 (64,0) 14 (58,3) 6 (35,3)  
Total 1 (100,0) 8 (100,0) 25 (100,0) 24 (100,) 17 (100,0)  

Eu acho que as pessoas 
foram injustas comigo 

Sim  0 (0,0) 3 (37,5) 3 (12,0) 8 (33,3) 8 (47,1) 0,09 
Não 1 (100,0) 5 (62,5) 22 (88,0) 16 (66,7) 9 (52,9)  
Total 1 (100,0) 8 (100,0) 25 (100,0) 24 (100,0) 17 (100,0)  

Eu culpo os outros Sim  0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 1 (4,2) 2 (11,8) 0,28 
Não 1 (100,0) 8 (100,0) 25 (100,0) 23 (95,8) 15 (88,2)  
Total 1 (100,0) 8 (100,0) 25 (100,0) 24 (100,0) 17 (100,0)  

Procuro me afastar das 
pessoas em geral 

Sim  1 (100,0) 3 (37,5) 7 (28,0) 13 (56,5) 8 (47,1) 0,25 
Não 0 (0,0) 5 (62,5) 18 (72,0) 10 (43,5) 9 (52,9)  
Total 1 (100,0) 8 (100,0) 25 (100,0) 23 (100,0) 17 (100,0)  

Eu imagino e tenho 
desejos sobre como as 
coisas poderiam 
acontecer 

Sim  0 (0,0) 6 (75,0) 15 (60,0) 14 (60,9) 9 (52,9) 0,75 
Não 1 (100,0) 2 (25,0) 10 (40,0) 9 (39,1) 8 (47,1)  
Total 1 (100,0) 8 (100,0) 25 (100,0) 23 (100,0) 17 (100,0)  

Descubro quem mais é 
ou foi responsável 

Sim  1 (100,0) 1 (14,3) 6 (24,0) 3 (13,0) 4 (23,5) 0,91 
Não 0 (0,0) 6 (85,7) 19 (76,0) 20 (87,0) 13 (76,5)  
Total 1 (100,0) 7 (100,0) 25 (100,0) 23 (100,0) 17 (100,0)  

Penso em coisas 
fantásticas ou irreais 
(como uma vingança 
perfeita ou achar muito 
dinheiro) que me fazem 
sentir melhor 

Sim  0 (0,0) 2 (25,0) 4 (16,7) 2 (8,7) 4 (25,0) 0,67 
Não 1 (100,0) 8 (100,0) 20 (83,3) 21 (91,3) 12 (75,0)  
Total 0 (0,0) 1 (14,3) 24(100,0)         23 (100,0)               16 (100,0)  

*Teste Kruskal Wallis 

 

As EE focadas no problema não influenciaram no alívio da dor mediante o 

tratamento medicamentoso. O alívio da dor crônica obtido pelo tratamento 

medicamentoso para os idosos que usaram as EE do modo focado no problema foi 

predominantemente um alívio total (Tabela 18). 
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Tabela 18 - Estratégias de enfrentamento focadas na emoção segundo autorrelato 

de alívio de dor crônica mediante tratamento medicamentoso. Goiânia, GO, 2012 

 

Estratégia de 
enfrentamento 

 Alívio de dor crônica 
Nenhum 

n (%) 
      Pouco 

n (%) 
Moderado 

n (%) 
    Bom 

n (%) 
Alívio Total 

n(%) 
p* 

Eu me culpo Sim  1 (100,0) 1 (9,1) 0 (0,0) 1 (14,3) 2 (8,7) 0,34 
Não 0 (0,0) 10 (90,9) 4 (100,0) 6 (85,7) 21 (91,3)  
Total 1 (100,0) 11 (100,0) 4 (100,0) 7 (100,0) 23 (100,0)  

Procuro um culpado 
para a situação 

Sim  0 (0,0) 2 (18,2) 1 (33,3) 1 (14,3) 3 (13,0) 0,79 
Não 1 (100,0) 9 (81,8) 2 (66,7) 6 (85,7) 20 (87,0)  
Total 1 (100,0) 11 (100,0) 3 (100,0) 7 (100,0) 23 (100,0)  

Eu me recuso a acreditar 
que isto esteja 
acontecendo 

Sim  0 (0,0) 3 (27,3) 1 (33,3) 1 (14,3) 2 (8,7) 0,53 
Não 1 (100,0) 8 (72,7) 2 (66,7) 6 (85,7) 21 (91,3)  
Total 1 (100,0) 11 (100,0) 3 (100,0) 7 (100,0) 23 (100,0)  

Eu brigo comigo mesmo; 
eu fico falando comigo 
mesmo o que devo fazer 

Sim  0 (0,0) 1 (9,1) 1 (33,3) 0 (0,0) 3 (13,0) 0,75 
Não 1 (100,0) 10 (90,9) 2 (66,7) 7 (100,0) 20 (87,0)  
Total 1 (100,0) 11 (100,0) 3 (100,0) 7 (100,0) 23 (100,0)  

Desconto em outras 
pessoas 

Sim  0 (0,0) 1 (9,1) 0 (0,0) 1 (14,3) 2 (8,7) 0,81 
Não 1 (100,0) 10 (90,9) 3 (100,0) 6 (85,7) 21 (91,3)  
Total 1 (100,0) 11 (100,0) 3 (100,0) 7 (100,0) 23 (100,0)  

Eu desejaria mudar o 
modo como eu me sinto 

Sim  0 (0,0) 10 (90,9) 2 (66,7) 5 (71,4) 14 (60,9) 0,19 
Não 1 (100,0) 1 (9,1) 1 (33,3) 2 (28,6) 9 (39,1)  
Total 1 (100,0) 11 (100,0) 3 (100,0) 7 (100,0) 23 (100,0)  

Demonstro raiva para as 
pessoas que causaram o 
problema 

Sim  0 (0,0) 2 (18,2) 1 (33,3) 2 (28,6) 2 (8,7) 0,22 
Não 1 (100,0) 9 (81,8) 2 (66,7) 5 (71,4) 21 (91,3)  
Total 1 (100,0) 11 (100,0) 3 (100,0) 7 (100,0) 23 (100,0)  

Eu percebo que eu 
mesmo trouxe o 
problema para mim 

Sim  1 (100,0) 2 (18,2) 2 (66,7) 1 (14,3) 7 (30,4) 0,67 
Não 0 (0,0) 9 (81,8) 1 (33,3) 6 (85,7) 16 (69,6)  
Total 1 (100,0) 11 (100,0) 3 (100,0) 7 (100,0) 23 (100,0)  

 Eu me sinto mal por não 
ter podido evitar o 
problema 

Sim  0 (0,0) 7 (63,6) 0 (0,0) 4 (57,1) 6 (13,3) 0,07 
Não 1 (100,0) 4 (36,4) 3 (100,0) 3 (42,9) 17 (73,9)  
Total 1 (100,0) 11 (100,0) 3 (100,0) 7 (100,0) 23 (100,0)  

Eu acho que as pessoas 
foram injustas comigo 

Sim  0 (0,0) 5 (45,5) 1 (33,3) 3 (42,9) 5 (21,7) 0,63 
Não 1 (100,0) 6 (54,5) 2 (66,7) 4 (57,1) 18 ( 78,3)  
Total 1 (100,0) 11 (100,0) 3 (100,0) 7 (100,0) 23 (100,0)  

Eu culpo os outros Sim  0 (0,0) 2 (18,2) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0,31 
Não 1 (100,0) 9 (81,8) 3 (100,0) 7 (100,0) 23 (100,0)  
Total 1 (100,0) 11 (100,0) 3 (100,0) 7 (100,0) 23 (100,0)  

Procuro me afastar das 
pessoas em geral 

Sim  0 (0,0) 6 (54,5) 1 (33,3) 2 (28,6) 8 (34,80 0,62 
Não 1 (100,0) 5 (45,5) 2 (66,7) 5 (71,4) 15 (65,2)  
Total 1 (100,0) 11 (100,0) 3 (100,0) 7 (100,0) 23 (100,0)  

Eu imagino e tenho 
desejos sobre como as 
coisas poderiam 
acontecer 

Sim  0 (0,0) 8 (72,7) 3 (100,0) 3 (42,9) 11 (47,8) 0,32 
Não 1 (100,0) 3 (27,3) 0 (0,0) 4 (57,1) 12 (52,2)  
Total 1 (100,0) 11 (100,0) 3 (100,0) 7 (100,0) 23 (100,0)  

Descubro quem mais é 
ou foi responsável 

Sim  0 (0,0) 2 (18,2) 1 (33,3) 1 (14,3) 4 (17,4) 0,90 
Não 1 (100,0) 9 (81,8) 2 (66,7) 6 (85,7) 19 (82,6)  
Total 1 (100,0) 11 (100,0) 3 (100,0) 7 (100,0) 23 (100,0)  

Penso em coisas 
fantásticas ou irreais 
(como uma vingança 
perfeita ou achar muito 
dinheiro) que me fazem 
sentir melhor 

Sim  0 (0,0) 0 (0,0) 1 (33,3) 2 (28,6) 4 (17,4) 0,33 
Não 1 (100,0) 11 (100,0) 2 (66,7) 5 (71,4) 19 (82,6)  
Total 1 (100,0) 11 (100,0) 3 (100,0) 7 (100,0) 23 (100,0)  

*Teste Kruskal Wallis 

 

 Não houve associação entre as EE focadas na emoção e o alívio da dor 

crônica obtido por meio do tratamento não medicamentoso. A alívio da dor entre os 

idosos que utilizaram desse modo de enfrentamento foi predominantemente um 

alívio total (Tabela 19). 
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Tabela 19 - Estratégias de enfrentamento focadas na emoção segundo autorrelato 

de alívio de dor crônica mediante tratamento não medicamentoso. Goiânia, GO, 

2012 

 

Estratégia de 
enfrentamento 

 Alívio de dor crônica 
Nenhum 

n (%) 
      Pouco 

n (%) 
Moderado 

n (%) 
    Bom 

n (%) 
Alívio Total 

n(%) 
p* 

Eu me culpo Sim  1 (100,0) 2 (18,2) 2 (50,0) 2 (28,6) 0 (0,0) 0,17 
Não 0 (0,0) 9 (81,8) 2 (50,0) 5 (71,4) 16 (100,0)  
Total 1 (100,0) 11 (100,0) 4 (100,0) 7 (100,0) 16 (100,0)  

Procuro um culpado 
para a situação 

Sim  1 (100,0) 1 (9,1) 1 (33,3) 1 (14,3) 1 (6,2) 0,35 
Não 0 (0,0) 10 (90,9) 2 (66,7) 6 (85,7) 15 (93,8)  
Total 1 (100,0) 11 (100,0) 3 (100,0) 7 (100,0) 16 (100,0)  

Eu me recuso a acreditar 
que isto esteja 
acontecendo 

Sim  0 (0,0) 3 (27,3) 0 (0,0) 2 (28,6) 3 (18,8) 0,63 
Não 1 (100,0) 8 (72,7) 3 (100,0) 5 (71,4) 13 (81,2)  
Total 1 (100,0) 11 (100,0) 3 (100,0) 7 (100,0) 16 (100,0)  

Eu brigo comigo mesmo; 
eu fico falando comigo 
mesmo o que devo fazer 

Sim  1 (100,0) 2 (18,2) 1 (33,3) 2 (28,6) 3 (18,8) 0,94 
Não 0 (0,0) 9 (81,8) 2 (66,7) 5 (71,4) 13 (81,2)  
Total 1 (100,0) 11 (100,0) 3 (100,0) 7 (100,0) 16 (100,0)  

Desconto em outras 
pessoas 

Sim  0 (0,0) 1 (9,1) 0 (0,0) 1 (14,3) 0 (0,0) 0,60 
Não 1 (100,0) 10 (90,9) 3 (100,0) 6 (85,7) 16 (100,0)  
Total 1 (100,0) 11 (100,0) 3 (100,0) 7 (100,0) 16 (100,0)  

Eu desejaria mudar o 
modo como eu me sinto 

Sim  1 (100,0) 6 (60,0) 3 (100,0) 6 (85,7) 9 (56,2) 0,57 
Não 0 (0,0) 4 (40,0) 0 (0,0) 1 (14,3) 7 (43,8)  
Total 1 (100,0) 10 (100,0) 3 (100,0) 7 (100,0) 16 (100,0)  

Demonstro raiva para as 
pessoas que causaram o 
problema 

Sim  1 (100,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 1 (14,3) 2 (12,5) 0,22 
Não 0 (0,0) 10 (100,0) 3 (100,0) 6 (85,7) 14 (87,5)  
Total 1 (100,0) 10 (100,0) 3 (100,0) 7 (100,0) 16 (100,0)  

Eu percebo que eu 
mesmo trouxe o 
problema para mim 

Sim  1 (100,0) 3 (30,0) 1 (33,3) 3 (42,9) 4 (25,0) 0,79 
Não 0 (0,0) 7 (70,0) 2 (66,7) 4 (57,1) 12 (75,0)  
Total 1 (100,0) 10 (100,0) 3 (100,0) 7 (100,0) 16 (100,0)  

 Eu me sinto mal por não 
ter podido evitar o 
problema 

Sim  1 (100,0) 5 (50,0) 2 (66,7) 3 (42,9) 3 (18,8) 0,46 
Não 0 (0,0) 5 (50,0) 1 (33,3) 4 (57,1) 13 (81,2)  
Total 1 (100,0) 10 (100,0) 3 (100,0) 7 (100,0) 16 (100,0)  

Eu acho que as pessoas 
foram injustas comigo 

Sim  1 (100,0) 4 (40,0) 0 (0,0) 3 (42,9) 4 (25,0) 0,17 
Não 0 (0,0) 6 (60,0) 3 (100,0) 4 (57,1) 12 (75,0)  
Total 1 (100,0) 10 (100,0) 3 (100,0) 7 (100,0) 16 (100,0)  

Eu culpo os outros Sim  0 (0,0) 1 (10,0) 0 (0,0) 1 (14,3) 0 (0,0) 0,59 
Não 1 (100,0) 9 (90,0) 3 (100,0) 6 (85,7) 16 (100,0)  
Total 1 (100,0) 10 (100,0) 3 (100,0) 7 (100,0) 16 (100,0)  

Procuro me afastar das 
pessoas em geral 

Sim  1 (100,0) 5 (50,0) 1 (33,3) 3 (42,9) 5 (31,2) 0,86 
Não 0 (0,0) 5 (50,0) 2 (66,7) 4 (57,1) 11 (68,8)  
Total 1 (100,0) 10 (100,0) 3 (100,0) 7 (100,0) 16 (100,0)  

Eu imagino e tenho 
desejos sobre como as 
coisas poderiam 
acontecer 

Sim  1 (100,0) 8 (80,0) 2 (66,7) 5 (71,4) 12 (75,0) 0,91 
Não 0 (0,0) 2 (20,0) 1 (33,3) 2 (28,6) 4 (25,0)  
Total 1 (100,0) 10 (100,0) 3 (100,0) 7 (100,0) 16 (100,0)  

Descubro quem mais é 
ou foi responsável 

Sim  0 (0,0) 1 (10,0) 1 (33,3) 2 (28,6) 2 (12,5) 0,75 
Não 1 (100,0) 9 (90,0) 2 (66,7) 5 (71,4) 14 (87,5)  
Total 1 (100,0) 10 (100,0) 3 (100,0) 7 (100,0) 16 (100,0)  

Penso em coisas 
fantásticas ou irreais 
(como uma vingança  
perfeita ou achar muito 
dinheiro) que me fazem 
sentir melhor 

Sim  1 (100,0) 0 (0,0) 1 (33,3) 2 (33,3) 3 (18,8) 0,64 
Não 0 (0,0) 10 (100,0) 2 (66,7) 4 (66,7) 13 (81,2)  
Total 1 (100,0) 10 (100,0) 3 (100,0) 6 (100,0) 16 (100,0)  

*Teste Kruskal Wallis 
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6 DISCUSSÃO 
 A discussão dos resultados foi apresentada em três subitens buscando 

abranger os objetivos do estudo.    

6.1 Prevalência e características da dor crônica 
As alterações na dinâmica da população brasileira são irreversíveis, e desde 

1940 datam as maiores taxas de crescimento populacional (KUCHEMANN, 2012). 

Fato observado na expectativa de vida do brasileiro, que em 2011 era de 74,08 anos 

(74 anos e 29 dias), e ao longo de 11 anos, a esperança de vida ao nascer no Brasil, 

aumentou aproximadamente 3 meses e 29 dias ao ano (INSTITUTO BRASILEIRO 

DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE, 2013).  

A superação dos índices esperados para a expectativa de vida na população 

brasileira pode ser observada na média de idade dos idosos participantes desse 

estudo, que alcançou 78,1 anos, sendo que 41,8% tinham 80 anos ou mais. Tais 

achados corroboram com aqueles encontrados em estudo sóciodemográfico 

realizado nas ILPI da cidade do Rio Grande, RS, em que a média de idade dos 153 

idosos entrevistados superou a expectativa de vida da população brasileira 

(média=80,4 anos) (BRANDÃO, 2008). Outros estudos mostraram idosos de ILPI 

com idade predominante superior aos 70 anos (DAVIM et al., 2004; INSTITUTO DE 

PESQUISA ECONÔMICA APLICADA - IPEA, 2008; LISBOA; CHIANCA, 2012; 

OLIVEIRA; MATTOS, 2012; TAGLIAPIETRA; GARCES, 2012), o que pode explicar, 

também, o fato deles relatarem maior frequência de incapacidades e comorbidades, 

fatores associados à institucionalização (ARAÚJO; SOUZA; FARO, 2010; 

INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA - IPEA, 2008; WATANABE; 

GIOVANNI, 2009). 

 Observou-se nesse estudo uma maior frequência de mulheres com dor 

crônica (60,8%), enquanto apenas 39,2% dos homens referiram essa queixa. Em 

idosos institucionalizados, Smalbrugge et al. (2007) concluiram que o gênero 

feminino não representava significância para dor crônica (OR=1,11; IC 95%: 0,65- 

1,88), assim como ocorreu em estudo brasileiro, no qual 38,3% dos idosos 

investigados eram homens com dor crônica, e contra 35% de mulheres (p=0,57) 

(REIS; TORRES; REIS, 2008). No entanto, nas ILPI da Austrália as mulheres 

reportaram maior frequência de dor que os homens (31% contra 21%, 

respectivamente), apresentando associação significativa (p=0,02) (MCCLEAN; 

HIGGINBOTHAM, 2002). Em Minas Gerais, apesar de estudo não trazer testes de 
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associação, as mulheres tiveram uma representatividade para dor crônica de 50,8% 

(BARBOSA et al., 2012). E estudos em geral, apontam maior prevalência de 

mulheres com queixas de dor crônica, elas expressam maior sensibilidade, e limiar e 

tolerância mais baixos que os homens (FILLINGUIM, 2003; MYERS et al., 2003; 

UNRHU, 1996). 

Os estudos brasileiros que apresentaram o perfil socioeconômico e 

demográfico de idosos institucionalizados apresentaram resultados semelhantes aos 

do presente estudo, que apontou maioria de idosos sem companheiro (seja por 

viuvez, divórcio ou por ser solteiro), aposentados e com baixa escolaridade (e altas 

taxas de analfabetismo) (BRANDÃO, 2008; DAVIM et al., 2004; LISBOA; CHIANCA, 

2012; POLARO et al., 2012; SILVA et al., 2012; TAGLIAPIETRA; GARCES, 2012). A 

baixa escolaridade e analfabetismo nessa população é reflexo do que ocorre na 

população de idosos em geral. Segundo o Censo 2010, um em cada quatro 

brasileiros de 60 anos ou mais (26,6%) não sabe ler, nem escrever (INSTITUTO 

BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE, 2011). 

 Idosos institucionalizados apresentam maior comprometimento cognitivo que 

os da comunidade (GUERRERO-BERROA et al., 2009; GURIAN et al., 2012; REIS 

et al., 2009). Em idosos institucionalizados da Bahia, 60% apresentou 

comprometimento cognitivo mediante avaliação do MEEM (REIS et al., 2009). No 

Paraná essa prevalência foi de 39,3%, sendo a média do MEEM de 17,7 (MELLO; 

HADDAD; DELLAROZA, 2012). A média do MEEM no presente estudo foi de 22,47, 

no entanto, o fato de um dos critérios de exclusão da pesquisa ter sido MEEM < que 

13 pode ter contribuído para o aumento dos resultados dessa média, o que não 

ocorreu nos estudos supracitados. As altas prevalências de déficit cognitivo em 

idosos residentes em ILPI têm sido apontadas como fator associado à 

institucionalização (ARAÚJO; SOUZA; FARO, 2010; WATANABE; GIOVANNI, 

2009). 

 Em relação ao tempo de institucionalização, no presente estudo, 62% 

residiam na atuam ILPI por até 5 anos. Outros estudos brasileiros também 

mostraram que os idosos residiam nas ILPI por tempo prolongado. No Estado da 

Bahia, 85% dos idosos pesquisados estavam institucionalizados entre 1 a 10 anos 

(REIS; TORRES; REIS, 2008). No Rio Grande do Sul, 69% tinha até 5 anos de 

institucionalização (BRANDÃO, 2008), no Paraná, 68,2% (MELLO; HADDAD; 

DELLAROZA, 2012) e em Mato Grosso, 67,5% (OLIVEIRA; MATTOS, 2012). No 
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Estado de Minas Gerais, o tempo médio de institucionalização foi de 5,8 anos 

(LISBOA; CHIANCA, 2012).  

Em relação à localização da dor crônica, 44,3% dos idosos apontaram dor na 

região lombar, sendo que naqueles que possuíam mais que um local de dor, 34,2% 

afirmaram que esse foi o local de dor que mais incomodou. No estudo realizado na 

Bahia, resultado semelhante foi encontrado, com 31% de dor lombar entre idosos de 

ILPI (REIS; TORRES; REIS, 2008) e em pesquisa realizada na Alemanha, com 157 

idosos institucionalizados, com média de idade de 88 anos, a região lombar foi 

referida por 27% dos idosos (BOERLAGE et al., 2008). 

 Nas idades avançadas a dor lombar pode estar associada a fratura vertebral 

relacionada à osteoporose, estenose espinhal lombar, metástases, infecções 

geniturinárias, polimialgia reumática, aneurisma aórtico e Doeça de Parkinson. 

Quando nenhuma dessas causas está presente, a etiologia da dor lombar é descrita 

como desconhecida (MARASCHIN et al., 2010). Idade avançada e baixa 

escolaridade são fatores de risco para lombalgia, e os participantes dessa pesquisa 

apresentam esse perfil (SILVA; FASSE; VALLE, 2004).  

 A maior frequência de dor na região lombar foi seguida pelos MMII (30,4%), 

ombros (26,6%), joelhos (24,1%) e MMSS (24,1%), apontados como locais de 

prevalência de dor crônica. Em Uberaba-MG, os MMII foram apontados como o local 

de maior prevalência de dor (31,9%) (BARBOSA et al., 2012), enquanto na Bahia 

essa prevalência foi de 28,2% (REIS; TORRES; REIS, 2008), tais dados se 

aproximam dos nossos achados. Estudos realizados na Austrália, Alemanha e China 

também observaram os MMII, joelhos ombros e MMSS como importantes locais de 

dor no idoso institucionalizado (BOERLAGE et al., 2008; MCCLEAN; 

HIGGINBOTHAM, 2002;  TSE; PUN; BENZIE, 2005; TSE; LEUNG; HO, 2012). Tais 

locais de dor, geralmente estão ligados a dores de origem musculoesquelética, que 

quando considerada isoladamente em idosos institucionalizados alcança prevalência 

de 66,3% (WON et al., 2004) e de 87% (ALLCOCK; MCGARRY; ELKAN, 2002). 

Quando considerada a intensidade subjetiva da dor crônica, observou-se 

predomínio de dor moderada (34,2%), com média de 6,43 entre os escores 

atribuídos por meio da escala de 0-10. Tais dados corroboram com os achados de 

estudo holandês (38,2%) (VAN HERK et al., 2009); e alemão (BOERLAGE et al., 

2008), cuja média de intensidade de dor foi 5,0 (0-10), considerada como moderada. 

Os demais estudos encontraram intensidade de dor predominantemente leve (REIS; 
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TORRES; REIS, 2008; ROY et al., 1986; SMALBRUGGE et al., 2007; TSE; LEUNG; 

HO, 2012; ZANOCCHI et al., 2008). Essas diferenças podem ocorrer dada a 

subjetividade do fenômeno doloroso, cuja medida se baseia na percepção de cada 

indivíduo (autoavaliação), influenciada por diversos fatores (SILVA; RIBEIRO-FILHO, 

2011), como o instrumento de medida utilizado e a análise dos dados apresentada.  

Por outro lado, (re)lembra-se que neste e em outros estudos citados sempre 

há uma porcentagem considerável de relatos de “pior dor sentida”, o que prevalece 

entre os muito idosos. Neste estudo, a dor foi “forte” para 32,9% e “pior dor possível” 

para 21,5% dos idosos (tabela 5). A análise da dor ao repouso e ao movimento 

(dados não amostrados), mostrou que 40 idosos tiveram dor ao repouso e destes, 

37,9% relataram dor de leve intensidade, 27,5% dor forte e 25% dor moderada. Por 

outro lado, quando a dor foi investigada à realização de movimento, 66 idosos a 

relataram, e destes, 39,4% queixaram-se de dor de forte intensidade, 24,2% de dor 

moderada e 22,7% de dor pior possível. Frente a esses achados é preocupante o 

sofrimento de idosos que necessitam deslocar-se para realizar suas atividade 

diárias, reforçando a necessidade urgente de se considerar a experiência dolorosa 

quando se avalia  a capacidade funcional dessa população.   

 

6.2 Tratamento da dor crônica 
  

 No presente estudo, 84,8% dos idosos com dor crônica realizavam algum tipo 

de tratamento para alívio da sua dor nos sete dias que antecederam a entrevista 

para coleta de dados. Desses idosos, 59,2% utilizaram algum tratamento 

farmacológico, isoladamente, ou associado a outros tratamentos; e 15,2% não 

realizavam nenhum tipo de tratamento para alívio da dor. Tais dados corroboram os 

achados da Austrália, onde entre 151 pacientes com dor, 16% não faziam nenhum 

tratamento (MCCLEAN; HIGGINBOTHAM, 2002). No entanto, nos estudos 

realizados na Noruega e em Minas Gerais, Brasil, esses números foram bem 

superiores, chegando a 44% de idosos sem tratamento para a dor (BARBOSA et al., 

2012; NYGAARD; JARLAND, 2005). Essas divergências podem ter ocorrido pois no 

presente estudo não foi considerado como tratamento apenas a prescrição médica, 

mas toda atitude tomada pelo idoso para obter alívio da dor, podendo interferir no 

aumento da frequência dessa variável. Ademais, o período considerado nesse 

estudo foi de sete dias (anteriores à entrevista)  divergindo dos demais estudos. 
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 Sobre o tratamento farmacológico, observou-se que 40,3% dos idosos com 

dor crônica não usavam nenhum medicamento para alívio dessa experiência. Esse 

achado é semelhante ao encontrado na Holanda (45,5%) (SMALBRUGGE et al., 

2007) e inferior aos achados de estudo realizado na Bahia (84%) (REIS; TORRES; 

REIS, 2008), Itália (62,1%) (ZANOCCHI et al., 2008), e China (50%) (TSE; LEUNG; 

HO, 2012). A divergência entre as proporções pode estar relacionada ao fato dos 

autores considerarem apenas as prescrições médicas. Ademais, a constituição da 

equipe multiprofissional da ILPI pode divergir entre as instituições de diferentes 

países, fato que interfere na prescrição e administração de analgésicos. Ainda, os 

achados deste estudo são superiores aos encontrados nos EUA, onde 24,1% dos 

10.372 idosos institucionalizados com dor crônica não usavam qualquer medicação 

para alívio da dor (WON et al., 2004).  

O fato de muitos idosos das ILPI de Goiânia terem acesso livre para ir e vir, e 

receberem visitas que poderiam oferecer medicamentos analgésicos insentos de 

prescrição (MIP), pode ter influenciado na prevalência destes dados. É necessária a 

realização de novos estudos para maior clareza dessas possibilidades. No entanto, 

é necessário atenção e controle dos profissionais que assistem o idoso na ILPI, pois 

a utilização de MIP só deve ser feita sob orientação profissional, que deve incluir 

informações sobre os efeitos adversos, as interações potenciais, a duração do 

tratamento e as situações em que se deve procurar um profissional de saúde, 

permitindo que o idoso se auto responsabilize pela sua saúde e minimize riscos 

(WHO, 1998). 

 Dentre os medicamentos para alívio da dor mais utilizados pelos idosos do 

presente estudo encontraram-se os analgésicos não opióides, que representaram 

81,3% dos medicamentos (isoladamente ou associados a coadjuvantes), sendo o 

uso de opióides referido por 2,3% dos idosos. Não foram encontrados estudos 

brasileiros que permitissem comparar o uso de analgésicos não opióides em ILPI. 

No entanto, na Itália, os não opióides corresponderam a 39,4% dos medicamentos 

utilizados para alívio de dor crônica, contra 36,4% de opióides (ZANOCCHI et al., 

2008), nos EUA foram 37,1% analgésicos simples e 38,4% de opióides (WON et al., 

2004) e na Alemanha, 60% de analgésicos não opióides e 18% de opióides 

(BOERLAGE et al., 2008).  

Ao comparar os resultados de estudos internacionais ao deste estudo 

observou-se grande discrepância na frequência de uso de opióides. Tal fato pode 
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ser explicado em parte pela provável automedicação por Medicamentos Isentos de 

Prescrição (MIP) que ocorre entre idosos. Outra hipótese é que, mesmo quando há 

prescrição médica de analgésicos, barreiras são encontradas para a administração, 

principalmente dos analgésicos que podem levar a efeitos adversos mais 

importantes. Estudo realizado em Porto Alegre revisou 1107 prescrições médicas de 

opióides e constatou que apenas 6,5% estavam corretas nos parâmetros dose e 

intervalo (DAUDT et al., 1998). Os profissionais médicos comumente negam o uso 

de opióides para dor crônica não oncológica devido “medos” por vezes infundados, 

de dependência, tolerância, efeitos adversos graves e persistentes, e 

comprometimento da função física e psicossocial. Aponta-se a necessidade de 

transposição de tais barreiras, verdadeiros mitos, que ainda impedem os idosos de 

se beneficiarem com o uso de analgésicos mais potentes (KIPEL, 2004; RIBEIRO; 

SCHIMIDT; GUIMARAES-SCHIMIDT, 2002; PIMENTA et al. 1999). 

Entre os analgésicos não opióides mais utilizados pelos idosos com dor crônica 

encontrou-se dois MIP, o paracetamol (35%) e a dipirona (37%). Os resultados 

observados corroboram com os achados de outros estudos quanto ao uso do 

paracetamol (ALLCOCK; MCGARRY; ELKAN, 2002; HANLON et al., 2010; 

MCCLEAN; HIGGINBOTHAM, 2002; SMALBRUGGE et al., 2007; WON et al., 2004). 

Esse é um medicamento que deve ser consumido com cautela por idosos, pois é 

metabolizado pelo fígado e cerca de 10% são convertidos em metabólitos tóxicos 

inativados pela glutationa, e quando as reservas estão baixas, o metabólito pode 

causar séria hepatotoxicidade, principalmente em hepatopatas e alcoolistas 

(THOMAS; GUNTEN, 2008).. Geralmente, é bem tolerado, no entanto, o uso a longo 

prazo, como ocorre na dor crônica, pode levar a nefrotoxicidade (TOMO; RUBBO, 

2007). 

Em relação à dipirona não foram encontrados dados específicos sobre o uso 

desse medicamento em idosos institucionalizados. No entanto, em estudo que 

investigou o perfil de medicamentos utilizados por 219 idosos da comunidade da 

cidade de Goiânia-Goiás, a dipirona foi o segundo medicamento mais utilizado 

(perdendo apenas para o paracetamol), com 12,8% (CRUZ; PEREIRA, 2011). A 

dificuldade em encontrar estudos que abordaram o uso da dipirona na população 

idosa deve-se ao fato do metamizol (dipirona) ter uso restrito em países como 

Suécia, Estados Unidos e na maioria dos países da União Européia, devido ao risco 

de causar agranulocitose irreversível, que se estima em um caso por milhão 
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(WORLD HEALTH ORGANIZATION - WHO, 2002). No entanto, no Brasil, México, 

Índia e outros países o uso da dipirona é amplamente difundido, com base em 

resultados de estudos que estimaram como semelhante o risco de se desenvolver 

agranulocitose com dipirona e paracetamol (WORLD HEALTH ORGANIZATION - 

WHO, 2002).  

O uso da dipirona e do paracetamol para tratamento de dor crônica 

isoladamente é questionável, pois ainda faltam evidências quanto a eficiência 

desses fármacos para o tratamento das síndromes dolorosas, como lombalgica e 

neuropatica, sendo mais comum o uso em casos de dor aguda (SECRETARIA DE 

ATENÇÃO À SAÚDE, 2012).  

Observou-se, também, que a maior parte dos medicamentos foi utilizada 

apenas no momento em que o idoso sentiu a dor (SOS), também observado em 

69,0% das prescrições analgésicas de idosos de ILPI na Alemanha (BOERLAGE et 

al., 2008), 65,6% nos EUA (WON et al., 2004), 46% na Noruega (NYGAARD; 

JARLAND, 2005), 46% na Austrália (MCCLEAN; HIGGINBOTHAM, 2002), 16,1% na 

Itália (ZANOCCHI et al., 2008), e 13,3% na Holanda (VAN HERK et al., 2009). Esse 

dado alerta para a necessidade de se avaliar a dor e ajustar prescrições em horários 

pré-estabelecidos e não apenas quando necessário (S/N), visto que o padrão “se 

necessário” delega ao paciente e ao cuidador a conveniência de administração da 

droga para alívio da dor, o que pode produzir flutuações nas concentrações 

plasmáticas, levando a alternância entre dor forte e analgesia (CALIL; PIMENTA, 

2010; DAUDT et al., 1998). Esse padrão pode ser conseguido com doses 

analgésicas regulares, em caso de dor contínua e de maior intensidade 

(SLAUGHTER; PASERO; MANWORREN, 2002). 

O tratamento não farmacológico para alívio da dor no presente estudo foi 

referido por 25,1% dos idosos, como tratamento único e por 29,1% deles quando 

associado a tratamento farmacológico. Considerando o tratamento não 

farmacológico isoladamente, a frequência observada corrobora com os achados de 

pesquisas realizadas em países ocidentais, como a Itália e Inglaterra (ALLCOCK; 

MCGARRY; ELKAN, 2002; ZANOCCHI et al., 2008). Em relação a associação do 

tratamento medicamentoso com o não medicamentoso, resultados do Estado de 

Minas Gerais (23,6%) (BARBOSA et al., 2012), e Austrália (19%) (MCCLEAN; 

HIGGINBOTHAM, 2002) foram próximos aos apresentados neste estudo. 

Frequência maior foi observada em estudo chinês (50%) (TSE et al., 2012), e tal fato 
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pode estar relacionado a fatores culturais, uma vez que os orientais utilizam e 

valorizam mais os tratamentos não farmacológicos que os ocidentais.  

As opções não medicamentosas referidas com maior frequência pelos idosos 

das ILPI de Goiânia para alívio da dor crônica foram: massagem (41,8%), 

relaxamento (25,%), fisioterapia (25,5%) e prática de atividade física (25,5%).  Em 

Minas Gerais, 34,7% dos idosos realizavam tratamento fisioterápico para alívio da 

dor (BARBOSA et al., 2012), que também foi a opção de 27,5% dos idosos de 52 

ILPI da Inglaterra (ALLCOCK; MCGARRY; ELKAN, 2002). A massagem teve 

frequência de 13,6% e 18%, em estudos chineses (TSE; PUN; BENZIE, 2005; TSE 

et al., 2012).  

Não foram encontrados estudos que abordaram as demais opções de 

tratamentos não medicamentosos na população estudada. Tais divergências em 

relação ao tipo de tratamento não farmacológico utilizado pelos idosos neste estudo 

e nos demais, podem ter ocorrido devido a diferenças culturais que permeiam as 

práticas não farmacológicas. Além disso, deve ser ressaltado que o acesso ao 

tratamento fisioterápico pode ser diferente conforme as regiões geográficas e 

políticas de saúde pública vigentes. A maior parte das ILPI participantes desse 

estudo eram públicas e filantrópicas e o Censo nacional realizado em 2008, revelou 

que apenas 50% das ILPI do Centro-Oeste oferecia fisioterapia. Em relação ao 

Estado de Goiás a prevalência baixou para 46,1%, e o serviço atende todas as 

demandas da instituição e não apenas a dor crônica (INSTITUTO DE PESQUISA 

ECONÔMICA APLICADA -IPEA, 2008). 

O autorrelato de alívio da dor crônica obtido por meio do uso de medicamentos, 

mostrou alívio classificado como bom (MD= 7,2). Não foram encontrados estudos 

que investigassem autorrelato de alívio de dor entre idosos institucionalizados, 

mediante aplicação de escala numérica ou outro instrumento semelhante. Estudos 

que investigaram alívio mediante a terapêutica escolhida apresentaram resultados 

divergentes (ROY et al., 1986; ZANOCCHI et al., 2008).  

Vale mostrar que o autorrelato de alívio da dor tem sido investigado em 

população de adultos. Estudo de base populacional, realizado na Espanha, com 

1.964 adultos, sendo 848 indivíduos com 51 anos ou mais e prevalência de dor 

nessa faixa etária de 77,4% mostrou que 1288 (65,5%) pessoas utilizavam algum 

medicamento analgésico para alívio da dor, e quando o medicamento foi obtido por 

meio de prescrição médica, 40% alcançaram alívio total da dor, 50% um bom alívio e 
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10% não tiveram nenhum alívio. Quando o medicamento foi obtido por meio de 

automedicação o alívio relatado foi apenas “bom” para 86,6% dos indivíduos 

(BASSOLS et al., 2002). Nos EUA, mensuraram o alívio da dor por meio de escala 

de 0-100% e observaram que o alívio foi moderado (45%) (VALLERAND; 

FOULADBAKHSH; TEMPLIN, 2005). No Brasil, o autorrelato de alívio da dor 

mediante medicamentos analgésicos (79% MIP) foi investigado em 196 adultos 

jovens (18–29 anos) com dor na cidade de Goiânia-GO, por meio de uma escala 

numérica de 0 a 10, a qual 10 correspondia a alívio total. Os autores observaram 

que o alívio foi “bom”, com média dos escores (0-10) de 8,5 (SOUZA et al., 2011) 

 Em relação ao autorrelato de alívio de dor em idosos institucionalizados 

mediante tratamento não medicamentoso, estudo chinês mostrou relatos de alívio 

moderado-bom (TSE; PUN; BENZIE, 2005), semelhantemente aos achados do 

presente estudo.  

 Os idosos encontram maior dificuldade em obter alívio da dor que pessoas 

mais jovens, devido ao grande número de comorbidades, poucos profissionais de 

saúde capacitados em lidar com a dor em geriatria, avaliação inadequada (ou não 

avaliação) da dor e relutância médica em prescrever opióides (GLOTH, 2000).  

Deve ser ressaltado que a dor, quando não tratada ou subtratada, pode gerar 

incapacidades e prejuízos na capacidade em realizar as atividades básicas e 

instrumentais da vida diária, privação de sono, aumento dos custos diretos e 

indiretos, como redução na qualidade de vida (JAKOBSSON et al, 2003), 

exacerbando as perdas funcionais e emocionais já vivenciadas pelo envelhecimento 

e institucionalização. 

 Tais discussões acerca do tratamento da dor crônica do idoso 

institucionalizado apontam negligência na assistência à saúde e falta de 

profissionais de saúde capacitados para a avaliação da dor e tomada de decisão 

diante da necessidade de tratamento analgésico periódico e não apenas mediante 

crises intensas de dor. No Censo de ILPI de 2008, apenas 19,5% das instituições do 

Centro-Oeste contavam com serviços médicos próprios e os profissionais da 

enfermagem somavam pouco mais que 5% do total do quadro de pessoal de cada 

ILPI. Em contrapartida, os idosos contavam com mais de 60% de trabalhadores para 

executar o trabalho de cuidador, limpeza, roupa e cozinha (INSTITUTO DE 

PESQUISA ECONÔMICA APLICADA -IPEA, 2008). O Sistema Único de Saúde 

(SUS) não tem conseguido alcançar com eficiência a atendimento integral a essa 
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população (CREUTZBERG et al., 2007). Como observado, há uma discrepância 

entre a proporção de profissionais, o que pode estar resultando em cuidados 

focados nos aspectos domésticos que, por conseguinte, pode ter se refletido nos 

resultados dessa pesquisa. Ressalta-se a necessidade de maior fiscalização e 

acompanhamento dos órgãos competentes pelo cumprimento da Portaria nº 2874, 

de 30 de agosto 2000 da Secretaria de Estado de Assistência Social (SEAS) e 

Resolução da Diretoria Colegiada (RDC, 2005) 283/2005. 

 

6.3 Enfrentamento da dor crônica  
  

Segundo a Escala de Modos de Enfrentamento de Problemas (EMEP), os 

idosos enfrentaram a dor crônica principalmente (78,24%) com estratégias focadas 

nas práticas religiosas e pensamentos fantasiosos.  Entre aquelas que figuram 

nesse domínio, “Pratico mais a religião desde que tenho esse problema” foi referida 

por todos (100%) os idosos. Estudos brasileiros (NOGUEIRA; TEIXEIRA, 2012; 

PIMENTA; CRUZ; KURITA, 2004) investigaram o enfrentamento da dor crônica e 

também encontraram as EE ligadas a religião como prevalentes. Nogueira e Teixeira 

(2012) utilizaram a (EMEP), e o modo de enfrentamento focado em práticas 

religiosas e pensamentos fantasiosos foi o mais utilizado (média de uso = 4,0), em 

uma população de adultos com dor crônica pós acidente vascular encefálico; e 

Pimenta, Cruz e Kurita (2004) revisaram prontuários de pacientes em um 

ambulatório de dor crônica, e observaram que a EE “Rezar” apareceu como a 

segunda estratégia mais utilizada pelos pacientes. Não existem estudos que 

investigaram o enfrentamento da dor crônica entre idosos institucionalizados 

brasileiros, no entanto, quando as EE foram pesquisadas em idosos da comunidade, 

com agravos crônicos, a EE mais referida foi apontada “ter fé em Deus” (TRENTINI 

et al., 2005), evidenciando que pessoas com dor crônica buscam solução para seus 

problemas nas estratégias focadas no enfrentamento religioso/espiritual. 

 Nos EUA, o enfrentamento com base nas estratégias do domínio religioso ou 

espiritual foi menos utilizado entre 245 idosos que participaram do estudo de Barry 

et al. (2004). Os autores encontraram “as atividade religiosas” como a quarta mais 

utilizada. Entre 205 idosos chineses com dor crônica as EE comportamentais (n= 

2199) e cognitivas (n= 684) foram mais utilizadas que as religiosas (n=49) (TSAI et 

al., 2008). Tais divergências entre o uso da religiosidade no enfrentamento da dor, 
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observada entre os estudos brasileiros e internacionais, pode ser explicada pela 

questão cultural que permeia a religião, ademais, apenas 8,0% da população 

brasileira declarou não possuir religião, sendo que mais de 86% era cristão 

(INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE, 2011).  

É mister considerar o papel das religiões nas culturas, visto que raízes 

histórico-culturais muito antigas, presentes em mitos gregos, rituais indígenas e 

inscrições bíblicas, influenciaram e ainda influenciam a cultura ocidental. Ademais, 

tais diferenças no uso da religiosidade como um enfrentamento a dor crônica pode 

ser explicada pelo fato de nem todas as pessoas usarem as mesmas estratégias 

relativas à religião em seu processo de enfrentamento, visto que os indivíduos usam 

crenças e práticas religiosas diferentes, pois essas são constituídas como parte da 

sua visão de mundo e da sua subjetividade (FARIA; SEIDL, 2005).   
 O enfrentamento religioso/ espiritual, ou seja, o uso da espiritualidade, fé ou 

religião para lidar com estresse, aqui a dor crônica e as consequências negativas 

que gera na vida do idosos, pode trazer benefícios para os idosos, como o controle, 

o conforto, a melhor auto-estima e a busca de bem-estar físico, psicológico e 

emocional (PANZINI; BANDEIRA, 2007), além de evitar sentimentos de infelicidade, 

fracasso, desesperança e tédio (KOENING et al., 1995). Achados semelhantes 

foram encontrados nas populações de adultos que utilizaram enfrentamento religioso 

para lidar com a dor crônica (FARIA; SEIDL, 2005; HARRISON et al., 2005;  

WACHHOLTZ; PIEARCE, 2009). 

 O modo de enfrentamento focado na busca por suporte social foi o segundo 

domínio mais utilizado pelos idosos deste estudo (62,85%), com destaque para a 

frequência da estratégia “peço conselho para um amigo ou parente”, referida por 

88,2% deles. Nesse sentido, estudo qualitativo realizado com idosos brasileiros que 

experienciavam agravos crônicos também encontrou o suporte social como o 

segundo modo de enfrentamento mais utilizado, com destaque para a EE “busco 

ajuda da família e de outras pessoas”, essa EE perdeu apenas para a religiosa, 

como neste estudo (TRENTINI et al., 2005). A busca por suporte social foi a terceira 

forma de enfrentamento mais utilizada em outros dois estudos brasileiros, sendo um 

com idosos institucionalizados que sofriam incapacidade (VIVAN; ARGIMON, 2009) 

e outro, com adultos que relatavam dor crônica (NOGUEIRA; TEIXEIRA, 2012). Em 

contrapartida, nos EUA, idosos da comunidade utilizaram estratégias focadas na 
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busca por suporte social como um dos três modos de enfrentamento menos 

utilizados entre os seis investigados (ERSEK; TURNER; KEMP, 2006). 

 O isolamento social pode estar relacionado ao mal-estar do indivíduo e à 

sensação de doença (PESTANA; SANTO, 2008). As elevadas prevalências de uso 

de enfrentamento baseado na busca por suporte social entre idosos com dor crônica 

é importante pois contribui para que o idoso se sinta amado, valorizado e 

pertencente a um grupo, favorecendo o suporte emocional e o processo de 

envelhecimento (CELICH; GALON, 2009). No entanto, o enfrentamento baseado no 

suporte social pode ser uma variável de grande complexidade quando se trata de 

correlação e associação com dor crônica, daí a necessidade de novos estudos 

acerca do tema, para maior esclarecimento . 

 O modo de enfrentamento focado no problema foi utilizado por 60,25% dos 

idosos, sendo a EE prevalente “tento ser uma pessoa mais forte e otimista”, com 

86,8% de escolhas. Estudo realizado em Portugal, por Costa, Pinto-Gouveia (2011), 

com 70 adultos cuja média de idade foi de 61 anos, utilizando a Escala Coping 

Styles Questionnaire avaliou o enfrentamento e encontrou maior frequência de 

relatos de estratégias focadas no problema (média de uso de 24,09), diferente do 

achado do presente estudo, em que esse modo de enfrentamento foi o terceiro mais 

utilizado. Para os brasileiros com dor crônica pós acidente vascular encefálico, o 

enfrentamento focado no problema foi a segunda opção (média de uso de 3,7), 

perdendo apenas para as EE focadas nas práticas religiosas (NOGUEIRA; 

TEIXEIRA, 2012). Em estudo que comparou as EE entre idosos com leve déficit 

cognitivo com idosos sem esse déficit, houve predomínio das EE focadas na 

emoção entre os idosos com déficit cognitivo (61,9%) e focadas no problema, entre 

aqueles com cognição preservada (40%) (p=0,124) (SOUZA; CHAVES; 

CARAMELLI, 2007). 

 As estratégias de enfrentamento focadas no problema são utilizadas com 

base nas condutas tomadas pelo indivíduo para solucionar o problema ou manejar a 

situação, mesmo por meio de esforços ativos e cognitivos para reavaliação do 

problema (SEIDL; TRÓCCOLI; ZANNON, 2001). Ademais, é importante para que o 

idoso busque ativamente o manejo da sua dor, no entanto, os idosos das ILPI do 

presente estudo podem ter utilizado menos este modo de enfrentamento devido a 

própria institucionalização, que limita o idoso na tomada de decisão para resolução 
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de problemas, como por exemplo, dificultando a falta de acesso ao tratamento 

adequado.  

O modo de enfrentamento menos utilizado no presente estudo foi o focado na 

emoção (26,8%), com destaque para “tento mudar a forma como me sinto”, com 

63,3% das escolhas. Esse modo de enfrentamento mostra-se associado à 

depressão (DYSVIK et al., 2005; VIVAN; ARGIMON, 2009), e intensidade de dor 

mais elevada quando as emoções são mal-adaptativas (FERREIRA-VALENTE et al., 

2011; JENSEN et al., 1995; TSUI et al., 2012). 

Nos estudos brasileiros e internacionais que investigaram o enfrentamento da 

dor crônica e de eventos estressantes em idosos, o domínio focado na emoção 

também tem sido um dos modos menos utilizados (COSTA; PINTO-GOUVEIA; 

2011; NOGUEIRA; TEIXEIRA, 2012; PIMENTA; CRUZ; KURITA, 2004). A baixa 

frequência de uso das EE focadas na emoção pode ser um fator positivo no 

enfrentamento da dor crônica, visto que as EE elecandas para esse modo de 

enfrentamento tendem a ser mal-adaptativas, o que poderia trazer prejuízos ao 

idoso que reside em ILPI.  

A predominância do uso de um modo de enfrentamento, em detrimento de 

outro, depende da interpretação que o indivíduo faz da ameaça, de seus recursos 

disponíveis para elaborar estratégias de enfrentamento, da capacidade individual de 

reagir e enfrentar determinada situação adversa, além da própria personalidade do 

indivíduo (PASTOR et al., 2010). Portanto, as diversas incongruências e 

semelhanças encontradas nos resultados desse estudo com os demais da literatura 

devem ser observadas sob a ótica da multidimensionalidade do enfrentamento. 

Ademais, a falta de estudos com a população de idosos residentes em ILPI que 

relatam dor crônica dificulta a elaboração de conclusões mais específicas sobre o 

tema, necessitando de novas pesquisas, com delineamentos longitudinais, que 

permitam avaliação abrangente, considerando todo o contexto da ocorrência de dor 

crônica e o fato de determinado estilo de enfrentamento ser mais eficaz em uma 

situação, e menos em outra.    

 A comparação das diferentes proporções de idosos que julgaram a dor como 

leve, moderada, forte e pior possível utilizando as estratégias de enfrentamento 

focadas na religiosidade foi estatisticamente significativa para: “eu rezo/oro” (p=0,02) 

e “eu apego na minha fé para superar a situação” (p=0,01). Em relação ao coping 
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religioso, Ferreira-Valente et al. (2012) observaram correlação positiva e significativa 

entre “rezar/esperar” com intensidade de dor (r=0,15;p<0,01), assim como no estudo 

de Cano et al. (2006) (r=0,22; p<0,05). Apesar de ter sido amplamente referidas 

pelos idosos, as EE focadas no suporte social não apresentaram significância para a 

intensidade de dor. Investigação realizada por Cano et al. (2006) também não 

mostraram correlação entre suporte social e níveis de dor. No entanto, estudo 

realizado com 127 adultos com dor na espinha dorsal, o enfrentamento “pedir ajuda” 

esteve correlacionado positivamente com maiores intensidade de dor (r=0,37; 

p<0,026) (RAICHLE et al, 2007). Em Portugal “pedir ajuda” também esteve 

associado positivamente com intensidade de dor crônica (FERREIRA-VALENTE; 

PAIS-RIBEIRO; JENSEN, 2012).  

No domínio do modo de enfrentamento focado no problema, o destaque 

esteve para a EE “eu sairei dessa experiência melhor do que eu entrei nela” que 

apresentou significância para intensidade de dor (p=0,04); e entre as EE focadas na 

emoção apresentaram significância “eu me sinto mal por ter podido evitar o 

problema”(p=0,002) e “e eu desejaria mudar o modo como me sinto” (p=0,01). 

Estudo realizado por Ferreira-Valente et al. (2012) mostrou significância para fuga-

esquiva (p<0,05) e catastrofização (p<0,01) quando relacionados com intensidade 

de dor. No entanto, estudo realizado em Portugal com 70 pacientes do ambulatório 

de dor crônica de um hospital, não encontrou relação entre as EE e intensidade de 

dor (MATOS, 2012). Os dados encontrados na literatura referentes à influência das 

EE na intensidade de dor ainda são divergentes, com exceção da variável 

catastrofização (FERREIRA-VALENTE et al., 2011; FERREIRA-VALENTE; PAIS-

RIBEIRO; JENSEN, 2012; JENSEN et al., 1995; TSUI et al., 2012). Também há 

consenso que “rezar/esperar” tem sido uma EE com forte correlação com 

intensidade de dor (FERREIRA-VALENTE; PAIS-RIBEIRO; JENSEN, 2012). 

Em relação à influência das EE no alívio da dor (mediante a terapêutica 

utilizada – farmacológica ou não farmacológica -, o presente estudo encontrou valor 

de p=0,02 quando a análise foi feita com foco no alívio mediante terapêutica 

medicamentosa por meio das EE: “eu sei o que deve ser feito e estou aumentando 

meus esforços para ser bem sucedido”, “estou mudando, me tornando uma pessoa 

mais experiente” (p=0,02), “eu sairei dessa experiência melhor do que entrei 

nela”(p=0,01) e no modo focado nas práticas religiosas “eu rezo/oro” (p=0,04). Em 

relação à terapêutica não medicamentosa observou-se associação significativa entre 
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alívio da dor e as EE: “eu sei o que deve ser feito e estou aumentando meus 

esforços para ser bem sucedido”(p=0,02) e “eu fiz um plano de ação para resolver o 

meu problema e estou cumprindo”, ambas EE focadas no problema. 

 Estudo realizado por Matos (2012) mostrou correlação positiva e significativa 

entre EE e alívio de dor crônica (por meio de terapêutica farmacológica) para a EE 

“confronto e resolução ativa dos problemas” (r=0,41; p<0,001), “controle 

interno/externo diante dos problemas” (r=0,31; p=0,03) e “confronto com os 

problemas e planificação das estratégias” (r=0,33; p=0,02), semelhantemente aos 

achados deste estudo, que mostraram as EE focadas no problema com estratégias 

que influenciam o alívio da dor crônica. Essas estratégias são comumente vistas 

como adaptativas e o seu uso, além de interferir no alívio da dor, são capazes de 

interferir não apenas na dimensão dor, mas nas comorbidades associadas como 

depressão, ansiedade e incapacidade (TAN et al., 2011). 

A EE focada na prática religiosa “eu rezo/oro”(p=0,04) esteve associada 

apenas ao alívio da dor obtido por meio das terapêuticas não medicamentosas. A 

prece é uma petição voltada para Deus ou a um ser superior, sua raiz é no 

inconsciente e seus efeitos na saúde humana ainda são inconlusivos. Tosta (2004), 

em revisão da literatura, entre 15 estudos analisados concluiu que em 53% a prece 

provocou algum efeito sobre as pessoas que a receberam, em 7% essa alteração 

não foi detectada e em 40% os resultados foram inconclusivos por falhas 

metodológicas. No entanto, alguns autores consideram a estratégia “rezar/esperar” 

como uma EE passiva e portanto mal-adaptiva (FERREIRA-VALENTE; PAIS-

RIBEIRO; JENSEN, 2012). A literatura ainda é carente sobre tema, talvez porque 

assuntos ligados a “cura” por meio de prece não sejam consideradas como ciência, 

passível de observação por método científico (TOSTA, 2004). 

O conhecimento sobre as EE que interferem no alívio da dor crônica naqueles 

indivíduos que já fazem uso de alguma terapêutica é de extrema relevância para 

guiar as terapêuticas afim de que o idoso alcance o maior alívio possível para sua 

dor. 

O presente estudo apresentou limitações devido ao número restrito de idosos 

participantes, principalmente devido à exclusão de idosos com comprometimento 

cognitivo severo (MEEM<=13), o que prejudica análises mais avançadas dos dados. 

Há necessidade de estudos com populações mais representativas, que incluam os 
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idosos com comprometimento cognitivo, apesar das dificuldades metodológicas 

encontradas para isso. 

 Apesar das limitações expostas, observou-se que esta pesquisa proporcionou 

um avanço para a investigação do enfrentamento da dor crônica entre idosos 

residentes em ILPI. Estudos nessa temática são escassos, e praticamente 

inexistentes. Ademais, a impossibilidade de se utilizar outras escalas de 

enfrentamento disponíveis na literatura, por falta de versões adaptadas ao idioma 

português brasileiro e validada para uso em idosos, dificultou a inclusão de parte da 

população por comprometimento cognitivo severo, apontando lacunas do 

conhecimento e necessidade iminente de desenvolvimento/adaptação de 

instrumentos específicos para essa população, objetivo de novas pesquisas que 

estão sendo planejadas pelo autor desse estudo. 
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7 CONCLUSÕES 
Os resultados deste estudo permitiram concluir que : 

1) Os idosos com dor crônica residentes nas ILPI de Goiânia, que 

participaram deste estudo, apresentaram média de idade de 78,1 anos, e 

algum grau de comprometimento cognitivo. São predominantemente do sexo 

feminino (60,8%), sem companheiro (81,0%), com até 8 anos de escolaridade 

(89,9%) e aposentados (81,0%) por idade (46,9%). Para 62,0% o tempo de 

institucionalização foi menor que cinco anos. A maior parte deles (88,6%) 

recebia visitas na ILPI.  

 

2) A dor crônica teve intensidade moderada (média = 6,43), sendo em 

72,2% dos casos em até três locais. Os locais prevalentes foram a região 

lombar, sacral e cóccix (36,7%). O tempo de convivência com a dor foi maior 

que cinco anos para a maioria dos idosos. 

 

 

3) A maior parte dos idosos com dor crônica realizavam algum tratamento 

para dor (84,8%), sendo que 30,1% referiram utilizar terapêutica 

medicamentosa, 25,1% terapêutica não farmacológica e 29,1% ambas as 

terapêuticas. Entre os medicamentos utilizados, os analgésicos não opióides 

prevaleceram (81,3%), principalmente a dipirona (37%), em esquema s/n 

(65,9%) e o alívio obtido por meio do tratamento farmacológico foi 

considerado como bom (média= 7,2). Entre os tratamentos não 

farmacológicos, a massagem foi a escolhida por  41,8% dos idosos, com um 

alívio obtido classificado como bom (média=6,9). 

 

4) O modo de enfrentamento focado na busca de prática 

religiosa/pensamento fantasioso foi referido com maior frequência pelos 

idosos (78,24%), sendo que 100% deles praticou a EE “pratico mais a religião 

desde que tenho esse problema” do domínio religiosidade. Em seguida, o 

modo de enfrentamento mais escolhido entre os idosos foi a busca por 

suporte social (62,86%), enfrentamento focado no problema (60,25%) e 

enfrentamento focado na emoção (26,8%). 
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5) As EE associadas à intensidade da dor crônica incluíram as focadas no 

problema - “eu sairei dessa experiência melhor do que entrei nela” (p=0,04) 

focadas na emoção- “eu me sinto mal por não ter podido evitar o problema” 

(p=0,006), “eu desejaria mudar o modo como eu me sinto” (p= 0,002) e as 

focadas na busca por práticas religiosas e pensamentos fantasiosos “Eu 

rezo/oro”(p= 0,02) e “Eu me apego à minha fé para superar esta situação” 

(p=0,01). 
 
6) Associação significativa foi observada entre alívio da dor crônica por 

meio de terapêutica farmacológica e as EE “eu sei o que deve ser feito e 

estou aumentando meus esforços para ser bem sucedido” (p=0,02), “estou 

mudando, me tornando uma pessoa mais experiente” (p=0,02), “eu sairei 

dessa experiência melhor do que entrei nela”(p=0,01); e entre alívio obtido por 

meio de terapêuticas não farmacológicas as EE focadas no problema - “eu sei 

o que deve ser feito e estou aumentando meus esforços para ser bem 

sucedido” (p=0,02) e na EE focada nas práticas religiosas “eu rezo/oro” 

(p=0,04). 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 O estudo apontou falta de assistência médica e de enfermagem contínua nas 

ILPI de Goiânia, o que pode ter contribuído para as elevadas prevalências de uso de 

analgésicos simples na modalidade, “quando necessário” entre os idosos. Os idosos 

de ILPI necessitam de uma acompanhamento próximo e contínuo da enfermagem, 

capaz de avaliar a multidimensionalidade da dor e intervir antes que os prejuízos 

advindos dessa experiência sejam uma realidade. Para isso é necessário maior 

fiscalização e acompanhamento de órgãos como a vigilância sanitária municipal 

(RDC 283/2005), Conselho Municipal do Idoso e Ministério Público (Portaria 

2874/2000 –SEAS; Lei 10.741/2003) e maior investimento na formação de 

profissionais de saúde para atuarem concomitantemente no tema dor em geriatria. 

 Os idosos que participaram do estudo apresentaram dificuldade na avaliação 

do enfrentamento da dor crônica por meio da EMEP, dado o grande número de itens 

a serem avaliados e também por tratar-se de escala para avaliação de qualquer 

agente estressor e não apenas da dor crônica. Essa barreira precisa ser transposta 

por meio de pesquisas que busquem adaptar transculturalmente e validar 

instrumentos para a cultura brasileira, que permitam avaliar especificamente o 

enfrentamento da dor crônica, facilitando sua aplicação e avaliação e permitindo 

inferências mais consistentes acerca do enfrentamento da dor crônica. 

 Ademais, os resultados alcançados apontam idosos residentes em ILPI como 

passíveis de se beneficiarem com o alívio da dor crônica por meio de cuidados que 

considerem as EE, principalmente aquelas focadas no problema, pois algumas 

mostraram-se associadas ao alívio de dor, apontando tratamento multimodal da 

experiência dolorosa e certamente resultados mais satisfatórios no alívio dessa 

experiência. No entanto, o problema do enfrentamento da dor crônica em idosos 

residentes em ILPI pode ter uma dimensão mais complexa do que o exposto nesse 

trabalho, dada a exclusão dos idosos com déficit de comunicação e cognitivo. 
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APENDICE A 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

O(a) senhor(a) está sendo convidado(a) a participar, como voluntário(a), em uma pesquisa 

intitulada “DOR EM IDOSOS DE INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA DE GOIÂNIA, 

GOIÁS”. Meu nome é _______________________ e sou a entrevistadora. O objetivo geral deste 

estudo é realizar um levantamento de informações sobre a ocorrência e o manejo da dor crônica na 

população que vive em Instituições de Longa Permanência para idosos em Goiânia, Goiás. Os 

benefícios que o(a) senhor(a) e todos os idosos receberão como resultado desta pesquisa, poderão 

ser visualizados por mudanças nas ações relacionadas à Política de Saúde do Paciente com Dor no 

município de Goiânia, tais como: melhoria no planejamento e acompanhamento de programas para 

atendimento ao idoso com dor, redefinição das ações e planos de assistência e cuidado a esta 

população.   

Esta pesquisa será desenvolvida por meio de entrevista. Assim, concordando em participar, 

iniciaremos com a entrevista e levantamento de dados de identificação junto ao seu prontuário. Ao 

término, iniciaremos as perguntas para coleta dos dados relacionados à dor e terapia analgésica 

utilizada. Durante a entrevista, o(a) senhor(a) responderá a várias perguntas sobre sua pessoa, 

saúde e dor.  Poderá sentir irritabilidade e/ou cansaço, não se preocupe, basta avisar e daremos um 

tempo para seu descanso. Poderemos interromper de vez a sua participação, sem qualquer prejuízo 

para o(a) senhor(a).  

Informamos, ainda, que o seu nome não aparecerá na pesquisa, sendo garantido o sigilo 

quanto à sua identidade. Garantimos que o(a) senhor(a) não sofrerá constrangimentos, danos, 

prejuízos ou despesas financeiras. Também não receberá nenhum pagamento ou gratificação por 

participar, tendo total liberdade de se recusar ou retirar o consentimento a qualquer momento. Os 

resultados deste estudo serão posteriormente divulgados em eventos científicos e publicados em 

revistas científicas. 

A coordenadora geral desta pesquisa é a Profª Dra Lílian Varanda Pereira, da Faculdade de 

Enfermagem/UFG e ela poderá esclarecê-lo em caso de dúvidas pelos telefones: (62)32121717, 

(62)85892814 (inclusive ligações a cobrar). 

Após os esclarecimentos e informações, se o(a) senhor(a) aceitar fazer parte da pesquisa, 

favor assinar abaixo, em duas vias de igual conteúdo. Uma delas é sua e a outra é do pesquisador 

responsável.  

Para outros esclarecimentos, o(a) senhor(a) poderá entrar em contato com o Comitê de Ética 

em Pesquisa da Universidade Federal de Goiás pelo telefone (62) 3521-1075 ou 3521-1076.  

Assinatura do pesquisador _______________________________________ 
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CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO 

Concordo em participar do estudo “DOR EM IDOSOS DE INSTITUIÇÕES DE LONGA 

PERMANÊNCIA DE GOIÂNIA, GOIÁS”, fornecendo as informações solicitadas. Fui devidamente 

informado(a) e esclarecido(a) pela entrevistadora  ________________________________ sobre a 

pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios 

decorrentes de minha participação. Foi-me garantido que posso retirar meu consentimento a qualquer 

momento, sem que isto leve a qualquer penalidade ou interrupção de meu acompanhamento/ 

assistência/tratamento, caso necessário. 

Local e data: ____________________________________________________ 

Nome do participante: _____________________________________________ 

Assinatura do participante: _________________________________________ 

 

Testemunha: (nome) _____________________________________________________ 
 
 
Testemunha: (ass.) _______________________________________________________ 
 
 
 
 
 
SE IDOSO PORTADOR DE PERTURBAÇÃO MENTAL OU DOENÇA MENTAL OU COM 
SUBSTANCIAL DIMINUIÇÃO DE SUAS CAPACIDADES DE CONSENTIMENTO 
 
Eu, ____________________________________________________, RG/ CPF 

______________________________, abaixo assinado, responsável por 

____________________________, autorizo sua participação no estudo “DOR EM IDOSOS DE 

INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA DE GOIÂNIA, GOIÁS”, como sujeito. Fui devidamente 

informado (a) e esclarecido(a) pelo pesquisador(a) _____________________________  sobre a 

pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios 

decorrentes da sua participação. Foi-me garantido que posso retirar meu consentimento a qualquer 

momento, sem que isto leve a qualquer penalidade ou interrupção do acompanhamento/ 

assistência/tratamento prestado ao sujeito pesquisado. 

 

Local e data: ____________________________________________________ 

Nome do responsável: _____________________________________________ 

Assinatura do responsável: _________________________________________ 

 

Testemunha: (nome) _____________________________________________________ 

Testemunha: (ass.) _______________________________________________________ 
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APENDICE B 
 

AVALIAÇÃO DA FUNÇÃO COGNITIVA  - MINI EXAME DO ESTADO MENTAL (Folstein et al, 1975) 

 

Nome IDOSO:_______________________________________Idade:  ___anos                          
Nº____ 
Nome da ILPI:___________________________________________________ 

Data:___/___/___ 
Pontua-se as respostas certas 
ESCORES:  
(   ) NORMAL > 26  
(   ) COMPROMETIMENTO COGNITIVO < 24  
(   ) LIMÍTROFE = ENTRE 24 E 26 
(   ) COMPROMETIMENTO COGNITIVO GRAVE < 13 (ENCERRAR A ENTREVISTA) 

   PONTOS PACIENTE 
ORIENTAÇÃO 

TEMPORAL 
ANO 
MÊS  
DIA DO MÊS 
DIA DA SEMANA 
HORA APROXIMADA 

 1 
1 
1 
1 
1 

 

ORIENTAÇÃO 
ESPACIAL 

ESTADO 
CIDADE 
SETOR OU BAIRRO 
LOCAL GENÉRICO (RESIDÊNCIA, 
HOSPITAL, CLINICA) 
LOCAL ESPECÍFICO (APOSENTO, 
SETOR, CONSULTÓRIO) 

 1 
1 
1 
 

1 
 

1 

 

MEMÓRIA 
IMEDIATA 

NOMEIE 3 OBJETOS E PEÇA PARA O 
PACIENTE REPETIR  
 
(Exemplo: Vaso, carro, tijolo) 

 

 1 para cada objeto   
(total = 3) 

 

ATENÇÃO E 
CÁLCULO 

DIMINUIR 7 DE 100 5 VEZES 
SUCESSIVAS 

 

100-7= 93 
93-7= 86 
86-7= 79 
79-7= 72 
72-7=  65 

 

1 para cada subtração  
(total = 5) 

 

MEMÓRIA DE 
EVOCAÇÃO 

REPETIR OS 3 OBJETOS ACIMA 
(Vaso, carro, tijolo) 

 1 para cada objeto    
(total = 3) 

 

LINGUAGEM 
 

NOMEAR 2 OBJETOS (EX: RELÓGIO, 
CANETA) 

 

 1 para cada objeto   
(total = 2) 

 

REPETIR  "NEM AQUI, NEM ALI, NEM 
LÁ"  

 

 1  

SEGUIR O COMANDO DE 3 ESTÁGIOS: 
 "PEGUE O PAPEL  SOBRE A MESA 
COM A MÃO DIREITA, DOBRE-O AO 
MEIO UMA VEZ  E COLOQUE-O DE 

VOLTA NA MESA" 
 

 1 para cada estágio 
(total = 3) 

 

LEIA E EXECUTE A ORDEM: "FECHE 
OS OLHOS" 

 

 1  

ESCREVER UMA FRASE 
 

 1  

COPIAR O DESENHO: 
 
 

 1  

TOTAL DE PONTOS  30  
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FECHE OS OLHOS 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

 

 

 



 
 

116 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
Dor em Idosos de Instituições de Longa Permanência de Goiânia, Goiás 

 
IDENTIFICAÇÃO 

1. Nome completo: ___________________________________________________________________________________________________ 

2. Há quanto tempo o senhor reside nesta ILPI?  1 [  ] <1 ano     2 [  ] 1 – 5 anos     3 [  ] > 5 anos 

3. O senhor já residiu em outra ILPI?  1[  ] Sim. 2[  ]Não   Se sim, por quanto tempo?  ________(meses)  ____(dias)   _____(anos) 

4. Sexo: 1[  ] Masculino  2 [  ] Feminino           

5. Data de nascimento ff  ff  ffff             7.1 Idade: __________ anos 

6. Estado marital       1 [   ] Com companheiro       2 [   ] Sem companheiro   

7. Tem filhos?    1 [   ] sim    2 [   ] não  
8. Recebe visitas na ILPI?  1 [   ] sim    2 [   ] não 

9. Se sim, de quem?  [   ] filhos   [   ] companheiro  [   ] outros familiares   [   ] amigos   [   ] outros 

10. Com que frequência?  [   ] algumas vezes     [   ] sempre (de 15 em 15 dia ou menos) 
PERFIL SOCIAL 

11.  Qual a escolaridade do(a) sr(a) em anos de estudo? ______anos       Continue:  

1[   ] analfabeto   2[   ] sabe ler e escrever e nunca foi à escola   3[   ] primário completo/incompleto   

4 [   ] ensino médio completo/incompleto    5[   ] superior completo/incompleto  

12. O senhor é aposentado? [   ] sim   2[   ] não  

13..Se sim, qual o motivo da aposentadoria?  1 [   ] tempo de serviço  2[   ] por idade   3[   ] por problema de saúde 

14. Se foi por problema de saúde, qual foi o problema? 

1[   ] cardiovascular   2[   ] respiratório   3[   ] músculo esquelético 

4[   ] neurológico 5[   ] outro   Especificar: ____________________________________________ 
 

15. Em geral o(a) Sr.(a) diria que sua saúde é:   1[   ] ótima   2[   ] boa   3[   ] regular   4[   ]  ruim  5 [   ] péssima  
16. Em comparação com outras pessoas de sua idade, o(a) sr(a) diria que sua saúde é: 1[   ] melhor 2[   ] igual   3[   ] pior 

17. Vou ler algumas doenças.  Quais destas doenças o médico já disse que o(a) sr(a) tem? (o cuidador também pode responder). 

Diabetes [   ] SIM [   ] NÃO Derrame cerebral (AVC)                                                   [   ] SIM [   ] NÃO 

Hipertensão [   ] SIM [   ] NÃO Infarto do miocárdio                                                          [   ] SIM [   ] NÃO 

Excesso de peso (obesidade)                                          [   ] SIM [   ] NÃO Asma, bronquite, outros                               [   ] SIM [   ] NÃO 

Baixo peso (desnutrição)                                                  [   ] SIM [   ] NÃO Doenças Osteomusculares  [   ] SIM [   ] NÃO 

Colesterol elevado                                                            [   ] SIM [   ] NÃO Depressão [   ] SIM [   ] NÃO 

Osteoporose [   ] SIM [   ] NÃO Problemas na memória (caduco) [   ] SIM [   ] NÃO 

Câncer [   ] SIM [   ] NÃO Problemas na tireóide [   ] SIM [   ] NÃO 

Catarata [   ] SIM [   ] Não Outros ______________________   

18. Quantas vezes o senhor já foi internado?  1[  ]Nenhuma   2[  ]Uma   3[  ]Duas   3[  ]Três  Quatro ou mais [  ] (confirmar com cuidador) 

HÁBITOS DE VIDA 
ATIVIDADE FÍSICA  
19. O Sr(a) pratica alguma atividade física?     1[   ] sim    2[   ] não    24.1 Se sim, quantas vezes por semana? ______  
20. Qual atividade pratica?  

1 [   ]Caminhada 3.[   ]Ginástica 5[   ]outros 
2 [   ]Hidroginástica 4.[   ]Dança  

21. Por que não pratica?  
1 [   ]dificuldade motora 3.[   ] dor  5[   ]outros ________________ 
2 [   ]falta de interesse 4.[   ] indisposição 

 

AVALIAÇÃO DA DOR 
22. Ao longo da vida, muitas pessoas têm algum tipo de dor (como dor de cabeça comum, dor muscular ou lombar, dor de dente etc.). Nos últimos meses 
o(a) senhor(a) sentiu algum tipo de dor? 

Nº________ 
Data __/__/__ 
Horário: ____hs 
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     1[   ] sim [prosseguir com as próximas perguntas do bloco]     2[   ] não [passar para o próximo bloco] 
23. Se sim, em que lugar(es) do corpo a dor  incomoda o(a) senhor(a)? Por favor coloque a mão no(s) local(is) onde sente  a DOR.  
Verificar o local, e marcar no diagrama corporal e no quadro ao lado, com um x, a área correspondente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24. Somatório dos locais de dor:  
1[  ]1-3      2[  ]4-6     3[  ]7-11     4[  ]12 ou mais 
 
25. Qual destas dores é a PRINCIPAL DOR? Ou Seja, aquela que mais incomoda?  
 
26. Há quanto tempo o(a) senhor(a) sente A PRINCIPAL DOR? 
    1[   ] há menos de três meses        2[   ] há mais de três meses e menos que seis 
    3[   ] de 6 meses a um ano             4[   ] de 2 a 5 anos    5[   ] de 6 a 10 anos             6[   ] mais de 10 anos     7[    ] não lembro 
 
27. Nos últimos sete dias o senhor sentiu a PRINCIPAL DOR ? 1[   ] sim    2[   ] não    
 
28. Se sim, quantos dias a dor esteve presente nos últimos 3 meses? 
1[   ] mais que  a metade dos 90 dias (3 meses)                            2[   ] menos que a metade dos 90 dias (3 meses) 
 
29. Quando a PRINCIPAL DOR aparece?  
1[  ] ao repouso       2[  ] ao movimento     3[  ] continuadamente       2[  ] à noite  

30.   Nos últimos sete dias o senhor ficou deitado por causa da dor? 1[   ] sim    2[   ] não    

31. Quantos dias na semana o(a) senhor(a) permaneceu deitado por causa da dor ?   1[  ] um dia    2[  ] dois dias     3[  ] três dias   4[  ] mais que 3 dias  

32. Quanto o(a) sr(a) sente de DOR?  Fazer uma avaliação global da PRINCIPAL DOR(1) e uma avaliação da PRINCIPAL DOR ao REPOUSO(2) e ao 

MOVIMENTO(3) por meio da Escala Numérica (de 0-10, onde 0=“nenhuma dor” e 10= “ pior dor possível”) e da Escala de Descritores Verbais     

      (o idoso não vai ver a escala, apenas ouvir o observador)  
      

 (1) Avaliação GLOBAL da PRINCIPAL DOR:  
 

        |_0_|_1_|_2_|_3_|_4_|_5_|_6_|_7_|_8_|_9_|_10_|                                   |------------------|------------------|------------------|------------------|  

                                                                                                                       Nenhuma       Leve          Moderada         Forte              Pior dor possível 

 

(2) Avaliação global da PRINCIPAL DOR ao REPOUSO:  
 

        |_0_|_1_|_2_|_3_|_4_|_5_|_6_|_7_|_8_|_9_|_10_|                                   |------------------|------------------|------------------|------------------|  

                                                                                                                       Nenhuma       Leve          Moderada         Forte              Pior dor possível  

    
(3) Avaliação global da PRINCIPAL DOR ao MOVIMENTO:  

 

       |_0_|_1_|_2_|_3_|_4_|_5_|_6_|_7_|_8_|_9_|_10_|                                       |------------------|------------------|------------------|------------------|  

                                                                                                                    Nenhuma           Leve          Moderada          Forte          Pior dor possível        

 
33. Qual escala o sr(a) gostou mais para medir sua dor?    1 Escala Numérica [   ]              2 Escala de Descritores Verbais [   ] 

1. Cabeça Sim Não 10. Sacral Sim Não 
2. Face Sim Não 11. Cocci Sim Não 
3. Pescoço Sim Não 12. MMII Sim Não 
4. Região cervical Sim Não 13. Região anal Sim Não 
5. Ombros  Sim Não 14. Região 

pélvica/genital 
Sim Não 

6. MMSS Sim Não 15. Joelhos Sim Não 
7. Região Torácica Sim Não 16. Articulações Sim Não 
8. Abdome Sim Não 17. Corpo todo Sim Não 
9. Espinha lombar Sim Não 18. Pés   

TRATAMENTO DA DOR  
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34. O(a) senhor(a) está sentindo dor  AGORA?   1[   ] sim    2[   ] não 

35. Nos últimos sete dias o(a) senhor(a) realizou algum tratamento para aliviar a sua dor (exemplo: tomou  medicamentos, massagens, entre 

outros)? 

1[  ]Sim      2[  ]Não        3[  ]Não sei 

36. Se sim, esse tratamento foi: 1[  ]Medicamentoso   2[  ]Não medicamentoso 

37. Caso o tratamento tenha sido NÃO medicamentoso, qual(is) terapêutica(s) o(a) senhor(a) utilizou? 

1[  ]Massagem    2[  ]Relaxamento    3[  ]Meditação    4[  ]Assistir a televisão    5[  ]Leitura    6[  ]Usar óleos na pele 

8[  ]Ouvir Música    9[  ]Outras:____________________________________________________ 
 
38. Qual foi o alívio obtido por meio do tratamento NÃO medicamentoso que o(a) senhor(a) utilizou? Avalie esse alívio por meio de uma escala que 

varia de 0 a 10, onde 0 (zero) significa nenhum alívio e 10 alívio total. Utilize também a escala de descritores verbais. 

              

        |_0_|_1_|_2_|_3_|_4_|_5_|_6_|_7_|_8_|_9_|_10_|                                   |------------------|------------------|------------------|------------------|  

                                                                                                                       Nenhum      Pouco          Moderado         Bom            Alívio Total  

                     

39. Caso o tratamento tenha sido farmacológico copiar as medicações/posologia, etc, da lista do cuidador.   

Nome legível Posologia 

  
  
  
  
  
  
  

 

40. Agora, avalie, com o idoso, o alívio obtido por meio do tratamento medicamentoso que o(a) idoso(a) utilizou. Avalie esse alívio por meio de uma 

escala que varia de 0 a 10, onde 0=nenhum alívio e 10=alívio total (1). Utilize também a escala de descritores verbais (2). 

              

  (1)      |_0_|_1_|_2_|_3_|_4_|_5_|_6_|_7_|_8_|_9_|_10_|                           (2)        |------------------|------------------|------------------|------------------|  

                                                                                                                       Nenhum      Pouco          Moderado         Bom            Alívio Total  

ATIVIDADES BÁSICAS DE VIDA DIÁRIA 

41.  Precisamos entender algumas dificuldades que as pessoas têm em realizar atividades importantes em seu dia a dia.  
INDEX DE INDEPENDENCIA NAS ATIVIDADES BASICAS DE VIDA DIÁRIA 

 
 

 

Index de 
AVDs 
(Katz) Tipo de classificação 

A Independente para todas as atividades 

B Independente para todas as atividades menos uma 
C Independente para todas as atividades menos banho e mais uma adicional 

D Independente para todas as atividades menos banho, vestir-se e mais uma adicional. 
E Independente para todas as atividades menos banho, vestir-se, ir ao banheiro e mais uma adicional. 
F Independente para todas as atividades menos banho, vestir-se, ir ao banheiro, transferência e mais uma adicional. 

G Dependente para todas as atividades 

Outro Dependente em pelo menos duas funções, mas que não se classificasse em C, D, E e F. 
 

FORMULÁRIO DE AVALIACAO DAS ATIVIDADES BASICAS DE VIDA DIARIA, KATZ. 
Para cada área de funcionamento listada abaixo assinale a descrição que melhor se aplica. A palavra "assistência" significa supervisão, 
orientação ou auxilio pessoal. 
Banho - a avaliação da atividade "banhar-se" e realizada em relação 
ao uso do chuveiro, da banheira e ao ato de esfregar-se em qualquer 
uma dessas situações. Nessa função, alem do padronizado para 
todas as outras, também são considerados independentes os idosos 
que receberem algum auxilio para banhar uma parte especifica do 
corpo como, por exemplo, a região dorsal ou uma das extremidades. 

(1) Não recebe assistência (entra e sai do banheiro sozinho se essa e 
usualmente utilizada para banho) 

(2) Recebe assistência no banho somente para uma parte do corpo 
(como costas ou uma perna) 
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  42.                                                                                                 AVALIAÇÃO DA DEPRESSÃO 

(3) Recebe assistência no banho em mais de uma parte do corpo 

Vestir- para avaliar a função "vestir-se" considera-se o ato de pegar 
as roupas no armário, bem como o ato de se vestir propriamente dito. 
Como roupas são compreendidas roupas intimas, roupas externas, 
fechos e cintos. Calcar sapatos esta excluído da avaliação. A 
designação de dependência e dada as pessoas que recebem alguma 
assistência pessoal ou que permanecem parcial ou totalmente 
despidos. 

(1) Pega as roupas e se veste completamente sem assistência 

(2) Pega as roupas e se veste sem assistência, exceto para amarrar os 
sapatos 

(3) Recebe assistência para pegar as roupas ou para vestir-se ou 
permanece parcial ou totalmente despido 

Banheiro- a função "ir ao banheiro" compreende o ato de ir ao 
banheiro com excreções, higienizar-se e arrumar as próprias roupas. 
Os idosos considerados independentes podem ou não utilizar algum 
equipamento ou ajuda mecânica para desempenhar a função sem 
que isso altere sua classificação. Dependentes são aqueles que 
recebem qualquer auxilio direto ou que não desempenham a função. 
Aqueles que utilizam "papagaios" ou "comadres" também são 
considerados dependentes; 

(1) Vai ao banheiro, higieniza-se e se veste apos as eliminações sem 
assistência (pode utilizar objetos de apoio como bengala, andador, barras 
de apoio ou cadeira de rodas e pode utilizar comadre ou urinol à noite 
esvaziando por si mesmo pela manha 

(2) Recebe assistência para ir ao banheiro ou para higienizar-se ou para 
vestir-se apos as eliminações ou para usar o urinol ou comadre à noite 
(3) Não vai ao banheiro para urinar ou evacuar 

Transferência- a função "transferência" e avaliada pelo movimento 
desempenhado pelo idoso para sair da cama e sentar-se em uma 
cadeira e vice-versa. Como na função anterior, o uso de 
equipamentos ou suporte mecânico não altera a classificação de 
independência para a função. Dependentes são as pessoas que 
recebem qualquer auxilio em qualquer das transferências ou que não 
executam uma ou mais transferências 

(1) Deita-se e levanta-se da cama ou da cadeira sem assistência (pode 
utilizar um objeto de apoio como bengala ou andador) 

(2) Deita-se e levanta-se da cama ou da cadeira com auxilio 

(3) Não sai da cama 

Continência- “Continência" refere-se ao ato inteiramente 
autocontrolado de urinar ou defecar. A dependência esta relacionada 
à presença de incontinência total ou parcial em qualquer das funções. 
Qualquer tipo de controle externo como enemas, cateterizacao ou uso 
regular de fraldas classifica a pessoa como dependente 

(1) Tem controle sobre as funções de urinar e evacuar. 

(2) Tem "acidentes" ocasionais (perdas urinarias ou fecais) 

(3) Supervisão para controlar urina e fezes, utiliza cateterismo ou e 
incontinente. 

Alimentação: a função "alimentação" relaciona-se ao ato de dirigir a 
comida do prato (ou similar) a boca. O ato de cortar os alimentos ou 
prepara-los esta excluído da avaliação. Dependentes são as pessoas 
que recebem qualquer assistência pessoal, que não se alimentam 
sem ajuda ou que utlitizam sondas para se alimentarem. 

(1)  Alimenta-se sem assistência                                          

(2) Alimenta-se sem assistência, exceto para cortar carne ou passar 
manteiga no pão 

(3) Recebe acedência para alimentar-se ou e alimentado parcial ou 
totalmente por sonda enteral ou parenteral. 

1. Você está satisfeito com sua vida?     Sim Não 

2. Abandonou muitos de seus interesses e atividades?.   Sim Não 

3. Sente que sua vida está vazia? Sim Não 

4. Sente-se freqüentemente aborrecido? Sim Não 

5. Você tem muita fé no futuro? Sim Não 

6. Tem pensamentos negativos? Sim Não 

7. Na maioria do tempo está de bom humor? Sim Não 

8. Tem medo de que algo de mal vá lhe acontecer? Sim Não 

9. Sente-se feliz na maioria do tempo?  Sim Não 

10. Sente-se freqüentemente desamparado, adoentado?  Sim Não 

11. Sente-se freqüentemente intranqüilo? Sim Não 

12. Prefere ficar em casa em vez de sair? Sim Não 

13. Preocupa-se muito com o futuro?  Sim Não 

14. Acha que tem mais probl de memória que os outros? Sim Não 

15. Acha bom estar vivo? Sim Não 

16. Fica freqüentemente triste? Sim Não 

17. Sente-se inútil?  Sim Não 

18. Preocupa-se muito com o passado? Sim Não 

19. Acha a vida muito interessante? Sim Não 

20. Para você é difícil começar novos projetos?  Sim Não 

21. Sente-se cheio de energia? Sim Não 

22. Sente-se sem esperança? Sim Não 
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   Pontuação: 0 quando for diferente da resposta em negrito 
        1 quando for igual à resposta em negrito 
            Total > 10 = suspeita de depressão 
 

43.  ENFRENTAMENTO DA DOR 

 

23. Acha que os outros têm mais sorte que você?  Sim Não 

24. Preocupa-se com coisas sem importância? Sim Não 

25. Sente freqüentemente vontade de chorar? Sim Não 

26. É difícil para você concentrar-se?  Sim Não 

27. Sente-se bem ao despertar? Sim Não 

28. Prefere evitar as reuniões sociais?  Sim Não 

29. É fácil para você tomar decisões?  Sim Não 

30. O seu raciocínio está tão claro quanto antigamente?  Sim Não 

 
As pessoas reagem de diferentes maneiras a situações difíceis ou estressantes. Para responder a estas perguntas, pense sobre como você 

está lidando com a sua DOR, neste momento. Concentre-se nas coisas que você faz, pensa ou sente para enfrentar esta condição, no 
momento atual.   

1. Eu levo em conta o lado positivo das coisas.     Sim Não 
2. Eu me culpo.   Sim Não 
3. Eu me concentro em alguma coisa boa que pode vir desta situação.   Sim Não 
4. Eu tento guardar meus sentimentos para mim mesmo.   Sim Não 
5. Procuro um culpado para a situação.  Sim Não 
6. Espero que um milagre aconteça.    Sim Não 
7. Peço conselho a um parente ou a um amigo que eu respeite.  Sim Não 
8. Eu rezo/ oro.  Sim Não 
9. Converso com alguém sobre como estou me sentindo.  Sim Não 
10. Eu insisto e luto pelo que eu quero.  Sim Não 
11. Eu me recuso a acreditar que isto esteja acontecendo.  Sim Não 
12. Eu brigo comigo mesmo; eu fico falando comigo mesmo o que devo fazer.  Sim Não 
13. Desconto em outras pessoas.  Sim Não 
14.  Encontro diferentes soluções para o meu problema.  Sim Não 
15. Tento ser uma pessoa mais forte e otimista.  Sim Não 
16. Eu tento evitar que os meus sentimentos atrapalhem em outras coisas na minha vida. Sim Não 
17. Eu me concentro nas coisas boas da minha vida. Sim Não 
18. Eu desejaria mudar o modo como eu me sinto.  Sim Não 
19. Aceito a simpatia e a compreensão de alguém.  Sim Não 
20. Demonstro raiva para as pessoas que causaram o problema.   Sim Não 
21.  Pratico mais a religião desde que tenho esse problema.  Sim Não 
22. Eu percebo que eu mesmo trouxe o problema para mim.  Sim Não 
23. Eu me sinto mal por não ter podido evitar o problema.  Sim Não 
24. Eu sei o que deve ser feito e estou aumentando meus esforços para ser bem sucedido.  Sim Não 
25. Eu acho que as pessoas foram injustas comigo.  Sim Não 
26. Eu sonho ou imagino um tempo melhor do que aquele em que estou..  Sim Não 
27. Tento esquecer o problema todo.  Sim Não 
28. Estou mudando e me tornando uma pessoa mais experiente.  Sim Não 
29. Eu culpo os outros.  Sim Não 
30. Eu fico me lembrando que as coisas poderiam ser piores.  Sim Não 
31. Converso com alguém que possa fazer alguma coisa para resolver o meu problema.  Sim Não 
32. Eu tento não agir tão precipitadamente ou seguir minha primeira idéia.  Sim Não 



 
 

121 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
44. Você tem feito alguma outra coisa para enfrentar ou lidar com a sua DOR?   1 (   ) Sim            2 (   ) Não     Especifique ________________  

45. Quem respondeu as perguntas: 1[   ] o próprio idoso   2[   ] o idoso com ajuda do cuidador/familiar (somente nas questões objetivas) 

 
Hora do término da entrevista: ______h 
 
Nome do coletador:  
 

 

33. Mudo alguma coisa para que as coisas acabem dando certo.  Sim Não 
34. Procuro me afastar das pessoas em geral.  Sim Não 
35. Eu imagino e tenho desejos sobre como as coisas poderiam acontecer.  Sim Não 
36. Encaro a situação por etapas, fazendo uma coisa de cada vez.  Sim Não 
37. Descubro quem mais é ou foi responsável.  Sim Não 
38. Penso em coisas fantásticas ou irreais (como uma vingança perfeita ou achar muito  Sim Não 
dinheiro) que me fazem sentir melhor.  Sim Não 
39. Eu sairei dessa experiência melhor do que entrei nela.  Sim Não 
40. Eu digo a mim mesmo o quanto já consegui.  Sim Não 
41. Eu desejaria poder mudar o que aconteceu comigo.  Sim Não 
42. Eu fiz um plano de ação para resolver o meu problema e o estou cumprindo.    Sim Não 
43. Converso com alguém para obter informações sobre a situação.  Sim Não 
44. Eu me apego à minha fé para superar esta situação.  Sim Não 
45. Eu tento não fechar portas atrás de mim.  Tento deixar em aberto várias saídas para o 
problema 

Sim Não 
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ANEXO I 

 
 


