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1. RESUMO: 

Dor é uma experiência sensorial ou emocional desagradável que ocorre em 

diferentes graus de intensidade. Observa-se um número crescente de pessoas que 

buscam terapias que possam contribuir para o enfrentamento dos sintomas 

dolorosos crônicos. As queixas álgicas osteomusculares de acordo com Battiston 

(2006) e Dias (2001) estão compreendidas entre os principais transtornos da saúde 

causando graves repercussões de ordem individual, relativas aos aspectos físicos e 

psicológicos e de ordem social. O trabalho tem como objetivo avaliar a percepção 

álgica osteomuscular em pacientes inseridos nos setores de reabilitação na clínica 

de fisioterapia do UNIARAXÁ. A amostra será composta por indivíduos de ambos os 

gêneros, na faixa etária de 30 a 80 anos de idade, que frequentam os setores de 

ortopedia, reeducação postural, hidroterapia, cardio-pulmonar e neurologia da clínica 

de fisioterapia do UNIARAXÁ. Os instrumentos utilizados para esse estudo foram 

uma ficha de avaliação contendo informações sócias demográficas. E a escala 

multidimensional da dor (emador) que possibilita o escalonamento de fenômenos 

subjetivos, considerando a diversidade e a multidimensionalidade do ser humano, o 

qual é capaz de capturar essas qualidades por meio de descritores. A abordagem 

fisioterapêutica proposta será realizada por meio de atividades relacionadas a cada 

setor da clínica de fisioterapia do UNIARAXÁ. Espera-se ao final do estudo melhora 

na percepção do quadro álgico em pacientes inseridos em diferentes propostas de 

tratamento nos setores de reabilitação na clínica de fisioterapia do UNIARAXÁ. 

 

2. INTRODUÇÃO: 

A dor é usualmente associada a uma lesão ou a um processo patofisiológico que 

causa uma experiência desconfortável e desagradável, afetando corpo mente, e sua 

complexidade torna-a difícil de mensurá-la (SILVA; RIBEIRO-FILHO, 2011). 

As queixas álgicas osteomusculares de acordo com Battiston (2006) e Dias (2001) 

estão compreendidas entre os principais transtornos da saúde causando graves 

repercussões de ordem individual, relativas aos aspectos físicos e psicológicos e de 

ordem social. 

É hoje a lesão mais freqüente dos problemas de saúde relacionados ao trabalho em 

todos os países, independente do seu grau de industrialização (OLIVEIRA, 1986). 



As lesões osteomusculares se manifestam com a presença de dor, dormência, 

fadiga muscular, alterações de sensibilidade nas áreas afetadas, desatenção e a 

irritabilidade (AUGUSTO, 2008). 

Os principais fatores de risco relacionados à gênese de dores osteomusculares são 

a organização do trabalho (aumento da jornada de trabalho, horas extras 

excessivas, ritmo acelerado, déficit de trabalhadores); os fatores ambientais (espaço 

restrito, mobiliários inadequados, iluminação insuficiente) e as possíveis sobrecargas 

de segmentos corporais ocasionadas por trabalho repetitivo, movimentação e 

transferência de pacientes, falta de treinamento para o uso de equipamentos, 

técnicas e práticas de levantamento impróprias, manutenção de posturas 

inadequadas e estáticas, movimentos frequentes de flexão e torção da coluna 

vertebral e esforço físico (RADOVANOVIC e ALEXANDRE, 2002; MAGNAGO, 

2007). 

Atualmente, estão relacionados ao trabalho e atingem várias categorias profissionais 

e têm várias denominações, entre as quais lesões por esforços repetitivos (LER) e 

distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho (DORT), adotadas pelos 

ministérios da Saúde e da Previdência Social (BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2006). 

A fisioterapia preventiva vem a ser um conjunto de ações que visam, 

fundamentalmente, atuar na amenização das causas das dores e desconfortos 

(BOLETIM DA SAÚDE, 2005). 

São utilizados para tratamento da dor aguda e crônica, exercícios (aeróbicos, 

anaeróbicos, alongamento, fortalecimento e condicionamento físico), eletroterapia 

(estimulação elétrica transcutânea), modalidades térmicas (calor e frio), terapia 

manual (massagem, manipulação), hidroterapia, entre outras (YENG e COLS, 2001). 

 

3. OBJETIVOS: 

Avaliar a percepção álgica osteomuscular, verificar as áreas corporais de maior 

queixa dolorosa, caracterizar a percepção álgica presente nos em pacientes 

inseridos nos setores de reabilitação na Clínica de Fisioterapia do UNIARAXÁ. 

 

4. METODOLOGIA: 

A amostra será composta por indivíduos de ambos os gêneros, na faixa etária de 30 

a 80 anos de idade. A amostragem será composta por sujeitos que frequentam os 



setores de Ortopedia, Reeducação Postural, Hidroterapia, Cardio-pulmonar e 

Neurologia da clínica de Fisioterapia do UNIARAXÁ. Trata-se de um estudo 

transversal do tipo quantitativo e qualitativo. 

Os critérios de inclusão são sujeitos que frequentam os setores de reabilitação da 

Clínica de Fisioterapia do UNIARAXÁ. Já os de exclusão são participantes menores 

de 30 anos e aqueles que não consigam responder ao questionário. 

O instrumento utilizado na coleta de dados foi a Escala Multidimensional da dor 

(EMADOR) possibilita o escalonamento de fenômenos subjetivos, considerando a 

diversidade e a multidimensionalidade do ser humano, o qual é capaz de capturar 

essas qualidades por meio de descritores. 

Segundo as autoras do estudo a EMADOR permite ao profissional de saúde ver o 

paciente não apenas como unidade de mensuração da dor, mas também possibilita 

avaliá-lo e acompanhá-lo em sua evolução respaldando o profissional para a 

escolha de um melhor manejo da dor, considerando não somente a intensidade 

deste sintoma, mas as várias dimensões que dele fazem parte, tais como as 

dimensões sensitiva, afetiva e cognitiva. 

Os participantes foram previamente orientados sobre todos os procedimentos 

empregados durante o estudo, sendo que todos assinarão um Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, conforme a resolução nº 196/96 (BRASIL, 1996), 

que normatiza a pesquisa em seres humanos, e sobre os procedimentos e objetivos 

do estudo e após será iniciada a avaliação detalhada dos mesmos. 

Após 08 meses de realização de atividades, os instrumentos foram novamente 

reaplicados conforme realizados no primeiro momento. 

Para os resultados encontrados de todas as variáveis envolvidas foram realizadas 

as somas e calculadas as médias aritméticas e seus respectivos desvios-padrão. 

Toda a análise estatística foi realizada utilizando-se de 5% de nível de significância, 

sendo comparando as variáveis antes e após o tratamento. 

 

5. DESENVOLVIMENTO: 

O corpo humano é vulnerável a instalações de doenças em seu organismo. A cada 

dia tornam-se progressivamente submetido ao estresse, traumas e piora de 

qualidade de vida. Observa-se um número crescente de pessoas que buscam 

terapias que possam contribuir para o enfrentamento dos sintomas dolorosos 

crônicos. 



Sabe-se até o momento que a dor crônica é causada por múltiplos fatores e que 

seus sintomas afetam a qualidade de vida das pessoas, prejudicando suas 

atividades diárias e impedindo-a de executar as tarefas mais simples. 

A base do tratamento desse quadro álgico é o controle da doença com atividade 

física e uso de medicamentos. A assistência aos pacientes com dor crônica tem 

como foco a melhoria da qualidade de vida, a reabilitação das incapacidades e a 

reintegração social. 

 

6. RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

Dor é uma experiência sensorial ou emocional desagradável que ocorre em 

diferentes graus de intensidade, podendo resultar da estimulação do nervo em 

decorrência de lesão, doença ou distúrbio emocional. Existem basicamente dois 

tipos de dores a dor considerada aguda e a crônica. 

Após a aplicação e reaplicação dos questionários foi possível demonstrar através de 

tabelas os resultados encontrados. 

A tabela 1, abaixo ilustra os dados sociodemográficos dos participantes da pesquisa, 

contendo o gênero, a classificação da dor e a média geral dos participantes. 

Tabela 1. Dados sociodemográficos dos participantes da pesquisa. 

 Distribuição N (44) 

Gênero Mulheres 29 

 Homens 15 

Classificação da dor Aguda 10 

 Crônica 34 

Média da idade 60.7 - 

 

Analisando a tabela 1 foi possível notar que a intensidade de dor com maior valor no 

gênero masculino foi de 0 (33,33%), e em segundo os valores de 7 e 10 (13,33%), já 

no gênero feminino o de maior valor foi 0 (20,68%), seguido do valor 7 (17,24). 

Mostrando que houve uma igualdade dos valos segundo os gêneros. 

No estudo foi possível observar que a classificação de dor mais presentes nos 

pacientes foi a dor crônica. 

A dor crônica para Cailliet (1999) é o sintoma que persiste após a lesão tecidual ter 

sido reparada e não possui nenhuma função biológica que já tenha sido 

demonstrada.  



É uma dor prolongada no tempo, normalmente com difícil identificação temporal e/ou 

causal, que causa sofrimento, podendo manifestar-se com várias características e 

gerar diversos estádios patológicos (PORTAL DA SAUDE, 2005). 

Tabela 2. Setores de reabilitação da Clínica de Fisioterapia do UNIARAXÁ 

Setores de reabilitação Homens Mulheres 

Cardio-pulmonar 5 2 

Hidroterapia 0 10 

Neurologia 4 3 

Ortopedia 6 4 

Reeducação postural global 0 10 

 

As tabelas 3 e 4, abaixo ilustram a intensidade da dor de acordo com o gênero. 

Foi possível observar como a intensidade da dor dos participantes da pesquisa 

diminuiu comparando os dois momentos de aplicação dos questionários, houve uma 

diminuição em ambos os gêneros. 

Independentemente da síndrome clínica que incorpora, a dor osteomuscular pode e 

deve ser tratada, com perspectivas de êxito proporcionais ao entendimento que dela 

temos e fazemos, à adequação e preparação científica dos serviços e profissionais 

de saúde envolvidos e ao manejo judicioso de todos os recursos, técnicos e 

humanos, disponíveis (PORTAL DA SAÚDE , 2005). 

Tabela 3. Intensidade da dor, aplicação do questionário. 

EVA Homens Mulheres 

0 33,33% 20,68% 

1 0% 0% 

2 6,66% 0% 

3 0% 10,34% 

4 6,66% 6,89% 

5 6,66% 3,44% 

6 0% 10.34% 

7 13,33% 17,24% 

8 6,66% 10,34% 

9 0% 10,34% 

10 13,33% 10,34% 



Tabela 4. Intensidade da dor, reaplicação do questionário. 

EVA Homens Mulheres 

0 33,33% 31,03% 

1 6,66% 3,44% 

2 0% 24,13% 

3 0% 10,34% 

4 20% 3,44% 

5 0% 6,89% 

6 6,66% 20,68% 

7 6,66% 3,44% 

8 0% 6,89% 

9 6,66% 0% 

10 0% 0% 

 

Os objetivos da fisioterapia são alcançados por meio da restauração física. Um 

programa de reabilitação ativa não é sinônimo de exercício. Além dos exercícios 

prescritos, o programa de reabilitação ativa enfatiza estratégias comportamentais 

que ajudem os clientes a lidar melhor com sua dor e tratá-la (FORDYCE, 1995). 

As tabelas 5 e 6 abaixo ilustram os descritores da amostragem da pesquisa no que 

se refere aos descritores da dor, sendo eles: 

- para dor aguda: 1) Terrível; 2) Insuportável; 3) Enlouquecedora; 4) Profunda; 5) 

Tremenda; 6) Desesperadora; 7) Intensa; 8) Fulminante; 9) Aniquiladora; 10) 

Monstruosa. 

- para dor crônica: 1) Deprimente; 2) Persistente; 3) Angustiante; 4) Desastrosa; 5) 

Prejudicial; 6) Dolorosa; 7) Insurpotável; 8) Assustadora; 9) Cruel; 10) 

Desconfortável. 

Conforme a tabela 5 os descritores de dor aguda, foi possível analisar que os 

gêneros masculino e feminino obtiveram como maior valor o descritor 7 (intensa), 

como  porcentagem masculina de 46,66% e feminino teve 65,51% . Verificando os 

de dor crônica o gênero masculino apresenta 46,66% no descritor 10 

(desconfortável), já o feminino 68, 96 que equivale ao 6 (dolorosa). 

 

 

 



Tabela 5. Descritores atribuídos para caracterizar a dor, aplicação do questionário. 

 Aguda Crônica 

Descritores Homens Mulheres Homens Mulheres 

1 26,66% 41,37% 40% 41,37% 

2 33,33% 27,58% 20% 48,82% 

3 0% 6,89% 13,33% 41,37% 

4 40% 44,82% 6,66% 26,66% 

5 13,33% 13,79% 20% 41,37% 

6 13,33% 10,34% 40% 68,96% 

7 46,66% 65,51% 20% 31,03% 

8 6,66% 6,89% 13,33% 17,24% 

9 0% 3,44% 13,33% 31,03% 

10 0% 6,89% 46,66% 65,51% 

 

Na tabela 6 os descritores 1 (terrível) e 7 (intensa) de dor aguda no gênero 

masculino tiveram maior valor de 33,33%, o feminino teve o descritor 4 (profunda) 

com 44,82%.  Já os de dor crônica masculino foi 6 (dolorosa) com 46,66% e 

feminino 10 (desconfortável) com 65,51%. 

 

Tabela 6. Descritores atribuídos para caracterizar a dor, reaplicação do questionário. 

Aguda Crônica 

Descritores Homens Mulheres Homens Mulheres 

1 33,33% 24,13% 40% 37,93% 

2 13,33% 17,24% 26,66% 34,46% 

3 0% 0% 6,66% 17,24% 

4 20% 44,82% 6,66% 10,34% 

5 0% 3,44% 26,66% 31,03% 

6 6,66% 3,44% 46,66% 62,06% 

7 33,33% 37,93% 6,66% 10,34% 

8 6,66% 6,89% 6,66% 6,89% 

9 0% 0% 6,66% 6,89% 

10 0% 0% 40% 65,51% 



Na tabela 6 os descritores 1 (terrível) e 7 (intensa) de dor aguda no gênero 

masculino tiveram maior valor de 33,33%, o feminino teve o descritor 4 (profunda) 

com 44,82%.  Já os de dor crônica masculino foi 6 (dolorosa) com 46,66% e 

feminino 10 (desconfortável) com 65,51%. 

A dor aguda é a resposta normal à lesão tecidual experimentada durante o trauma, 

cirurgia ou doença. Ela normalmente persiste por dias ou semanas e regride durante 

o processo de recuperação. Possui ainda, o propósito biológico de servir como aviso 

para a lesão ou perigo, sendo a dor pós-cirúrgica uma das suas formas mais 

comuns (CAILLIET, 1999). 

Deixa de ser considerada aguda quando perdura por mais de seis meses e persiste 

além do tempo esperado para a cura da lesão. Geralmente, está associada a 

doenças crônicas, sendo na maioria das vezes o principal sintoma (FIGUEIRÓ, 

2000); porém, a cronicidade da dor não é resultado de uma extensão do quadro 

agudo de dor (CAILLIET, 1999). 

Dados da Organização Mundial de Saúde demonstram que a dor crônica acomete 

uma grande parcela da humanidade, sendo uma das principais causas de 

incapacitação física para o trabalho, limitante na qualidade de vida do homem 

moderno (CROMBIE, 1999). 

A tabela 7 abaixo, ilustra a amostragem da pesquisa no que se refere a hora do dia 

que apresenta mais dor. 

Tabela 7. Hora do dia que apresenta mais dor. 

Horário Homens Mulheres 

Manha 13,33% 24,13% 

Tarde 13,33% 27,58% 

Noite 20% 3,44% 

Indefinido 20% 24,13% 

 

Segundo o relato dos participantes da pesquisa a hora do dia em que a dor se 

demonstra mais intensa de acordo com o gênero masculino é a noite e muitos não 

conseguiram distinguir a hora sendo considerada como indefinida. 

Já no gênero feminino a hora onde sentem mais dor foi facilmente descrito como 

sendo na parte da tarde, considerado o horário quando começa a esfriar. 

A tabela 8, abaixo ilustra a distribuição das características da dor em relação a sua 

localização. 



Tabela 8. Localização da queixa de dor. 

Localização Homens Mulheres 

Membros Superiores 6,66% 0% 

Membros Inferiores 6,66% 31,03% 

Coluna 33,33% 31,03% 

Difusa 6,66% 17,24% 

 

Observou-se que houve uma igualdade na resposta dos pacientes do gênero 

masculino e feminino, ambos relataram sentir mais dor na coluna.  

O estudo realizado por Kreling; Cruz; Pimenta; (2006) que visaram identificar a 

prevalência de dor crônica em adultos e analisar a dor conforme locais do corpo 

constataram que de uma amostra de 505 funcionários da Universidade Estadual de 

Londrina/PR, a prevalência de dor crônica encontrada foi de 61,4%; mais mulheres 

do que homens relataram dor crônica e os locais de dor mais prevalentes foram 

cabeça (26,7%), região lombar (19,4%) e membros inferiores (13,3%). Esses 

resultados conferem com o desta pesquisa, na qual a prevalência de dor foi maior m 

toda coluna, seguida pelos membros inferiores. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Diante do estudo realizado buscou-se descrever a importância da avaliação 

multidimensional da dor osteomuscular. 

Com a pesquisa chegou-se a conclusão que a dor crônica foi frequente na amostra 

estudada, com incidência maior nas mulheres. A prevalência de dor descrita pela 

amostra nos gêneros foi em toda região da coluna dês da cervical até a lombar. 

Foi observado significância na redução da dor osteomuscular nos participantes da 

pesquisa, devido às intervenções fisioterapêuticas associadas aos setores de 

reabilitação, usando técnicas no solo e na água. 

Nesse contexto, sugere-se que as modalidades terapêuticas devem ser valorizadas 

no processo de recuperação funcional em indivíduos com distúrbios 

musculoesqueléticos. As intervenções associadas poderão trazer resultados 

satisfatórios frente aos sintomas agregados aos distúrbios ostemusculares. 

Portanto torna-se necessária uma abordagem multidimensional na avaliação dos 

atributos da dor, os quais incluem intensidade, duração e localização da dor. A 

avaliação multidimensional é sempre necessária, não só para a escolha da 



terapêutica adequada para o controle álgico em cada caso, como também detectar a 

necessidade individual de cada sujeito,buscando dessa forma uma melhor qualidade 

de vida. 
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