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AVALIAÇÃO DOS EFEITOS DO AI-CHI NA DOR DE PACIENTES COM ANEMIA 

FALCIFORME. 

 

1. RESUMO: 

 

O presente trabalho tem como objetivo avaliar os efeitos da hidroterapia, por 

meio do método Ai-Chi, na dor de indivíduos com anemia falciforme através do 

questionário de dor de Mc Gill. Trata-se de um estudo do tipo ensaio clínico 

controlado aleatorizado “cego”. A manifestação mais comum dos doentes falciformes 

é a crise álgica, ou crise vaso-oclusiva (CVO). As bases do tratamento incluem a 

hidratação e a analgesia, podendo ser necessárias também a oxigenoterapia e a 

terapia transfusional, no entanto, estratégias adjuvantes são úteis no tratamento da 

crise de dor, sendo a hidroterapia uma delas. 

 

Descritores: Anemia falciforme, hidroterapia, dor crônica. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

A anemia falciforme configura-se como um problema de saúde pública no 

Brasil por ser a doença hereditária de maior prevalência no país1. Quando 

completamente oxigenada, a hemoglobina S (HbS) é solúvel, mas quando o 

oxigênio é retirado, os eritrócitos se deformam, assumem a forma de foice e não 

circulam adequadamente, resultando na obstrução do fluxo sanguíneo. A dor é o 

resultado da obstrução da microcirculação causada pelo afoiçamento das hemácias 

e aproximadamente 90% das internações hospitalares destes pacientes são para 

tratamento desta complicação2,3. Uma das formas de tratamento aquático é a 

utilização de técnicas de relaxamento, dentre as quais encontra-se o Ai-Chi. O fluxo 

dos movimentos leves e circulares, associado à concentração e respiração 

específica realizada durante os movimentos, promovem relaxamento muscular, 

consequentemente alívio da dor que pode levar a uma melhora da amplitude de 

movimento e, até mesmo da força e resistência muscular4,5. 

  

3. OBJETIVO: 
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Avaliar os efeitos da hidroterapia, através do método Ai-Chi, na dor de 

indivíduos com anemia falciforme, através do questionário de dor de Mc Gill. 

 

4. METODOLOGIA  

 

4.1 Desenho do estudo: Trata-se de um estudo do tipo ensaio clínico controlado 

aleatorizado “cego”.  

 

4.2 Local da pesquisa e período do estudo: Este estudo foi realizado na Clínica 

de Fisioterapia da Universidade Santa Cecília, na cidade de Santos, entre os meses 

de abril e maio de 2013, por um período de sete semanas.  

 

4.3 População estudada: Foram selecionados 20 pacientes com diagnóstico de 

anemia falciforme (através da indicação dos hematologistas do Hemonúcleo de 

Santos), divididos de forma aleatória em Grupo Controle (GC) e Grupo Intervenção 

(GI), ambos compostos por dez pacientes. Foram incluídos no estudo indivíduos de 

ambos os sexos, com idade entre 13 e 40 anos e que assinaram o termo de 

consentimento livre e esclarecido e termo de assentimento (somente para os 

menores de 18 anos). Não incluímos no estudo pacientes que realizam outro 

programa de atividade física e/ou de fisioterapia. 

 

4.4 Coleta de dados: Os pacientes foram avaliados pela autora da pesquisa em 

dois momentos: avaliação inicial (pré intervenção) e avaliação final (pós 

intervenção). A avaliação inicial foi realizada em ambos os grupos uma semana 

antes da intervenção, onde os pacientes foram informados de qual grupo fariam 

parte e a avaliação final, também realizada em ambos os grupos, após as cinco 

semanas de intervenção. O GC apenas respondeu aos questionários e continuou 

realizando o tratamento convencional no Hemonúcleo de Santos. O tratamento 

convencional consiste em terapia medicamentosa e transfusão sanguínea ou ambos 

dependendo do quadro. Durante a realização da pesquisa, nenhum paciente 

necessitou de transfusão sanguínea.  

 

4.5 Instrumentos da pesquisa: O questionário de caracterização da amostra, 

elaborado pela autora e orientadora do estudo, é composto pelos dados pessoais, 
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além de perguntas relacionadas à frequência semanal de dor, utilização de alguma 

alternativa anti-álgica não medicamentosa, prática de alguma atividade física 

anterior, uso de álcool e/ou tabaco e medicamentos de uso contínuo. 

O questionário de Mc Gill é considerado um instrumento efetivo para 

caracterizar e discernir os componentes afetivo, sensitivo e avaliativo da dor, 

especialmente quando se pretende obter informações qualitativas e quantitativas a 

partir de descrições verbais6. Consiste em 68 palavras que caracterizam ou 

representam a maneira como o paciente sente a dor, sendo numeradas de acordo 

com sua intensidade e sua somatória representa o Índice de Dor. Estas palavras 

estão agrupadas em 20 grupos, que representam o Número de Descritores. As 

palavras estão dispostas dentro dos descritores de forma crescente de intensidade e 

recebem um valor correspondente à sua intensidade. Os descritores de 1 a 10 

representam características sensoriais da dor, cuja pontuação pode ser de 0 a 34. 

Os descritores de número 11 a 15 representam características afetivas, a pontuação 

pode ser de 0 a 17. O descritor 16 representa as características avaliativas, 

podendo-se chegar a pontuação de 0 a 5 e os descritores de 17 a 20 representam 

miscelânea, correspondendo a pontuação de 0 a 12. A partir do Questionário de 

McGill, obtemos duas medidas: Número de Descritores e Índice de Dor. O número 

de descritores corresponde aos grupos de palavras que o paciente escolheu para 

explicar a dor. O maior valor possível é 20, pois o paciente pode escolher no máximo 

uma palavra por grupo. O índice da dor é obtido através da somatória dos valores de 

intensidade das palavras escolhidas. O valor máximo possível é 686,7. 

 

4.6 Intervenção: Esse estudo teve como intervenção a hidroterapia através do 

método Ai-Chi.  Houve adesão de 100% ao protocolo de exercícios, com média de 

uma falta por participante do GI, que relataram motivos particulares. As sessões 

foram realizadas em um único grupo com os participantes do GI, com duração de 

cinquenta minutos cada uma, uma vez por semana, durante 5 semanas, totalizando 

5 sessões em piscina terapêutica coberta, cuja profundidade é de 1,10 metros com 8 

metros de comprimento e 5 metros de largura, estando a uma temperatura entre 

32ºC e 34ºC.  

  

4.7 Análise estatística: Para caracterização da amostra, as variáveis numéricas 

(idade, tempo de diagnóstico da doença, frequência semanal do sintoma dor) têm 
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seus resultados expressos em forma de média e desvio padrão por meio do teste de 

Wilcoxon e Teste t não pareado para comparar as médias entre dois grupos, foi 

utilizado o teste de Shapiro Wilk para avaliar a normalidade dos dados; já as 

variáveis categóricas (gênero, medicações de uso contínuo, alternativa anti-álgica 

não medicamentosa, atividades físicas anteriores, uso de álcool e tabaco) foram 

expressas por meio de frequência absoluta (n) e relativa (%) utilizando o Teste exato 

de Fisher. Em relação à comparação pré e pós intervenção, as variáveis numéricas 

do questionário de dor Mc Gill (índice de dor, número de descritores, descritor 

sensorial, afetivo, avaliativo e miscelânea) têm seus resultados expressos em forma 

de média e desvio padrão por meio do teste Wilcoxon, Mann Whitney, e Teste t não 

pareado. Os dados foram avaliados pelo programa estatístico GraphPad Prism 5.0 e 

o  nível de significância aceitável foi de 5% (p<0,05).  

 

4.8 Aspecto ético: O estudo teve a aprovação dos comitês de ética e pesquisa da 

Universidade Santa Cecília e do Hospital Guilherme Álvaro, sob o número de 

protocolo CAAE 08737412.8.0000.5513 e 216/13 respectivamente. Em todas as 

etapas do estudo foram observados os aspectos éticos para a realização de 

pesquisas envolvendo seres humanos, em conformidade com a resolução 196/96 do 

Conselho Nacional de Saúde.  

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

Os benefícios do exercício físico são inúmeros e já bem descritos na 

literatura, porém, se realizado de maneira intensa em pessoas com anemia 

falciforme, produz alterações fisiológicas que induzem a falcização das hemácias. 

Este processo, que é causado por esforço físico, ocorre como um resultado da 

desidratação, hipóxia e acidose. Uma vez que este processo ocorre, aumentam as 

chances de complicações como, por exemplo, a crise vaso-oclusiva8. À luz disto, os 

exercícios hidroterapêuticos propostos para estes pacientes foram realizados com 

baixa intensidade, velocidade e com pausas intermitentes. A dor é definida, segundo 

a Internacional Association for the Study of Pain (IASP), como uma experiência 

sensorial e emocional desagradável, associada a um dano tissular real ou potencial 

ou descrita em termos de tal dano9. Nos termos dessa definição, não apenas os 

componentes físico e químico envolvidos no evento doloroso são considerados, mas 
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também os aspectos subjetivo e psicológico, que são cruciais na compreensão da 

queixa dolorosa, principalmente, em pacientes com dor crônica.  

 

6. RESULTADOS: 

  

É possível observar na tabela 1, que os grupos controle e intervenção são 

homogêneos em relação à idade, tempo de diagnóstico da doença e frequência 

semanal do sintoma dor.  

  

Tabela 1 – Caracterização da amostra e comparação entre os grupos controle e 
intervenção 

Variável        GC 
      n=10 

         GI 
       n=10 

p-valor 

Idade – média (DP) 25,40 (6,00)      23,50 (7,37) 0,535a 
    

Tempo de diagnóstico – média (DP) 22,60 (5,52) 21,70 (7,47) 0,762a 
    

Frequência semanal de dor – média (DP)   4,00 (1,94) 4,00 (2,45) 0,944b 
    

          NOTA: p-valor referente ao Teste t não pareado (a); p-valor referente ao Teste Wilcoxon (b).  
          Legenda: DP: Desvio padrão; GC: Grupo Controle; GI: Grupo Intervenção; n: amostra. 

 

Na tabela 2, apresentamos as características relacionadas ao gênero, uso de 

álcool e tabaco, terapia anti-álgica, prática de atividades físicas e uso de 

medicamentos. Nota-se que há discreta prevalência do gênero feminino, sendo o 

GC composto de 40% e o GI de 70% de mulheres. O uso do álcool foi relatado 

somente em 20% dos participantes de ambos os grupos que descreveram seu 

consumo apenas em ocasiões sociais, no máximo uma vez na semana. O 

tabagismo foi citado apenas por 10% dos participantes de ambos os grupos com 

consumo médio de 5 cigarros por dia. Apenas 6 indivíduos relataram fazer uso de 

terapia anti-álgica, sendo 20% do GC que utilizam compressa quente e 40% do GI 

que associam compressa quente e massagem local. Em relação a atividades físicas 

anteriores, 60% do GC e 30% do GI afirmaram ter praticado em média 2 vezes na 

semana os algum dos seguintes esportes: musculação, futebol, vôlei, basquete, 

hidroginástica, corrida e natação, porém os mesmos já não são mais praticados há 

pelo menos 6 meses. A grande maioria dos participantes afirmou fazer uso contínuo 

de algum medicamento sendo o ácido fólico a substância mais citada. 
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Tabela 2 – Caracterização da amostra e comparação entre os grupos controle e 

intervenção 

Variável        GC 
      n=10 

         GI 
       n=10 

p-valor 

Gênero – M / F (%) 6 (60) 4 (40) 3 (30) 7 (70) 0,219a 
    

Uso de álcool – Sim / Não (%) 2 (20) 8 (80) 2 (20) 8 (80) 1,000a 
    

Uso de Tabaco – Sim / Não (%) 
 

 

1 (10) 9 (90) 1 (10) 9 (90) 1,000a 

Alternativa anti-álgica – Sim / Não (%)                                            2 (20) 8 (80)  4 (40) 6 (60)   0,384a 
 

Atividades físicas anteriores – Sim / Não (%) 
 

6 (60) 4 (40) 
  

 3 (30) 7 (70) 
   

  0,369a 
 

Medicamentos em uso – Sim / Não (%) 

 

9 (90) 1 (10) 

 

 8 (80) 2 (20) 

  

  1,000a 

 

   
          NOTA: p-valor referente ao Teste exato de Fischer (a).  
          Legenda: GC: Grupo Controle; GI: Grupo Intervenção; M: Masculino; F: Feminino; % porcentagem.  

 

Em relação à comparação inter e intra grupos, pré e pós intervenção, é 

possível observar que não houve uma diferença significativa nas variáveis Índice de 

Dor e Número de Descritores. Entretanto, observa-se uma tendência na melhora da 

variável Índice de Dor na avaliação final em relação à avaliação inicial do GI, 

conforme demonstra a Tabela 3. 

 

Tabela 3 – Comparação do Índice de Dor e Número de Descritores  

Variável Pré   
intervenção 

Pós  
intervenção 

 

p-valor 
(intra grupo) 

Número de Descritores    

GC (n=10) – média (DP) 9,20 (6,75)     9,70 (6,67) 0,212
a
 

GI (n=10) – média (DP) 13,70 (4,42)  14,40 (11,16) 0,825
a
 

p-valor (inter grupos) 0,094
b
 0,267

b
  

 

Índice de Dor 

   

GC (n=10) – média (DP) 17,80 (13,66)  19,40 (13,08) 0,099
a
 

GI (n=10) – média (DP) 24,20 (13,50)     14,70 (9,26) 0,065
a
 

p-valor (inter grupos) 0,305
b
 0,366

b
  

    

          NOTA: p-valor referente ao Teste t pareado (a); p-valor referente ao Teste t não pareado (b).  

          Legenda: DP: Desvio padrão; GC: Grupo Controle; GI: Grupo Intervenção; n: amostra. 
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 Apesar dos grupos serem randomizados, pôde-se observar na Tabela 4 um 

maior índice de dor no GI antes da intervenção em relação aos descritores sensorial 

(p=0,023), afetivo (p=0,005) e avaliativo (p=0,038) na análise inter grupos. Após a 

aplicação do método Ai-Chi os grupos se tornam homogêneos, ou seja, não se 

verificou diferença estatisticamente significante entre os grupos na avaliação final, o 

que demonstra o efeito benéfico da intervenção fisioterapêutica no GI já que o GC 

não apresentou mudanças significativas no quadro de dor durante o estudo. 

A única exceção ocorreu no descritor miscelânea. Neste descritor não se 

verificou diferença estatística entre os grupos antes da intervenção. Portanto, na 

avaliação final o GI obteve uma melhora em relação ao GC evidenciando uma 

diferença entre os grupos após a intervenção (p=0,048).   

 

Tabela 4 – Análise do índice de dor separado por descritores 

Variável Pré   
intervenção 

 

Pós 
intervenção 

 

p-valor 
(intra grupo) 

Descritor Sensorial    

GC (n=10) – média (DP)   8,40 ± 7,56  9,50 ± 7,62  0,093
a
 

GI (n=10) – média (DP) 16,50 ± 7,01  8,20 ± 4,89   0,002*
a
 

p-valor (inter grupos)  0,023*
b
   0,655

b
  

 
Descritor Afetivo 

   

GC (n=10) – média (DP)   4,20 ± 3,25     4,90 ± 3,00     0,209
a
 

GI (n=10) – média (DP)   9,30 ± 3,92    3,80 ± 2,82       0,008*
c
 

p-valor (inter grupos) 0,005*
b
  0,475

d
  

 
Descritor Avaliativo 

   

GC (n=10) – média (DP)   1,60 ± 1,50   1,30 ± 1,34    0,705
c
 

GI (n=10) – média (DP)   3,00 ± 1,83   1,00 ± 0,82     0,011*
c
 

p-valor (inter grupos) 0,038*
d
  0,767

d
  

 
Descritor Miscelânea 

   

GC (n=10) – média (DP)   3,60 ± 2,72    3,70 ± 2,41   1,000
c
 

GI (n=10) – média (DP)   2,70 ± 1,70  1,70 ± 1,77    0,162
c
 

p-valor (inter grupos) 0,414
d
  0,048*

b
  

 

   
         NOTA: p-valor referente ao Teste t pareado (a); p-valor referente ao Teste t não pareado (b); p-valor referente ao  

         Teste Mann Withney (c); p-valor referente ao Teste Wilcoxon (d).  

         Legenda: DP: Desvio padrão; GC: Grupo Controle; GI: Grupo intervenção n: amostra. *p<0,05 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

 

A intervenção hidroterapêutica através do método Ai-Chi, não teve efeitos 

significativos sobre o número de descritores e o índice de dor de forma geral. Porém, 

observou-se melhora nos índices de dor quando avaliados separadamente através 

dos descritores sensorial, afetivo, avaliativo e miscelânea no grupo intervenção.  
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