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RESUMO: 

O objetivo deste estudo foi identificar a prevalência de adesão ao tratamento entre 

pacientes com dor crônica não oncológica atendidos pela clínica de fisioterapia de uma 

instituição de Ensino Superior de Araxá-MG. Os dados foram coletados através da 

aplicação de questionários validados para caracterização da dor, dos medicamentos 

utilizados, do nível e as condicionantes associadas à adesão ao tratamento 

medicamentoso. Os resultados preliminares revelaram que 80% dos entrevistados tiveram 

moderada ou baixa adesão ao tratamento medicamentoso. Embora não tenham sido 

verificados sintomas depressivos, outros fatores relacionados às percepções, expectativas 

e crenças parecem influenciar os comportamentos, as atitudes, o enfrentamento e a 

aderência aos tratamentos destes pacientes para o manejo de sua condição de saúde. 

 

INTRODUÇÃO 

A dor crônica caracteriza-se pela sua natureza multidimensional, em que além dos fenômenos 

neurofisiológicos, os aspectos psicológicos, cognitivos, comportamentais, sociais, familiares e 

vocacionais também modulam a experiência dolorosa. A adesão ao tratamento é o fator mais 

importante para o controle efetivo de muitas doenças, principalmente as crônicas. Vários 

fatores influenciam na adesão: características da terapia, variáveis socioeconômicas, 

aspectos psicológicos e emcocionais, entre outros, sendo a não adesão ao tratamento é um 

dos maiores problemas em saúde pública. Há estudos sobre a interferência desses fatores 

na adesão ao tratamento de diversas doenças, porém poucos referem-se à adesão à terapia 

medicamentosa em indivíduos com dor crônica, os quais, em geral, possuem longa história 

de dor, acentuado sofrimento psíquico, comprometimento laboral e físico e descrença com o 

tratamento, por experiências anteriores nas quais os resultados foram insatisfatórios. Tais 

condições podem favorecer a não adesão, prolongar a dor e o sofrimento, ocasionar prejuízos 

à funcionalidade física e psíquica e piorar a qualidade de vida. 

 

OBJETIVOS: 

Identificar a prevalência de adesão ao tratamento à terapia medicamentosa entre 

pacientes com dor crônica atendidos pela clínica de fisioterapia de uma instituição de 

Ensino Superior na cidade de Araxá-MG, bem como suas possíveis condicionantes. 

 

METODOLOGIA: 



Estudo baseou-se no trabalho desenvolvido por Kurita e Pimenta em 2011. A 

amostragem adotada foi de conveniência, composta por pacientes com dor crônica não 

oncológica, atendidos pela clínica escola de Fisioterapia de uma instituição de Ensino 

Superior na cidade de Araxá-MG. Os critérios de inclusão foram: pacientes com dor 

crônica não oncológica, mínimo de 18 anos, sexo masculino ou feminino, apresentar 

locomoção preservada, compreensão e verbalização adequados, e concordarem com as 

condições da pesquisa. A coleta de dados foi iniciada após a aprovação pelo Colegiado 

de Ética em Pesquisa do UNIARAXÁ. Os sujeitos de pesquisa foram abordados na clínica 

de Fisioterapia, antes ou após as sessões e os dados foram coletados com o auxílio de 

instrumentos validados por meio de uma entrevista semiestruturada. Foram identificadas 

as variáveis sócio demográficas; a utilização de medicamentos para a dor e a adesão ao 

tratamento medicamentoso por meio da escala de Morisky e Green modificado; a 

caracterização da dor por meio do Questionário McGill-Melzack adaptado para a língua 

portuguesa. Para avaliar como fatores psicológicos, as percepções, expectativas e 

crenças individuais se relacionam a comportamentos, atitudes, enfrentamento e 

aderência aos tratamentos frente às condições de saúde e propostas de tratamento, 

foram utilizados avaliados a presença de sintomas depressivos por meio do Inventário de 

Depressão de Beck; o local no qual o indivíduo percebe quem ou o que detém o controle 

da sua dor por meio da Escala de locus de controle da dor- Forma C adaptada para a 

língua portuguesa; e as atitudes frente a dor por meio do Inventário de Atitudes frente à 

Dor (IAD) validado para a língua portuguesa. 

 

DESONVOLVIMENTO 

Os dados preliminares foram obtidos de 5 pacientes do sexo feminino, com idades entre 

59 e 76 anos (média de 65 anos), sendo 2 casadas, 2 viúvas e 1 divorciada, e que 

participam de sessões de Hidroterapia oferecidas pela clínica. Das entrevistadas, 40% 

relataram que possuir dores por todo o corpo decorrente da fibromialgia enquanto 60% 

relataram dores nos joelhos e ombros. Quanto a caracterização da dor, 20% relataram 

que as dores eram como pancadas e 80% descreveram as dores como latejante. Todas 

relataram utilizar medicamentos para controle da sensação dolorosa, compreendendo 

analgésicos e anti-inflamatórios, adquiridos com recursos próprios, utilizando entre 1 a 5 

comprimidos/doses por dia. Quanto ao nível de adesão ao tratamento medicamentoso, a 

maioria das pacientes entrevistadas (80%) apresentou baixo ou moderado nível de 

adesão. Pela aplicação do Inventário de Depressão de Beck, nenhuma paciente 



entrevistada neste estudo apresentava sintomas depressivos. Os dados sobre a 

avaliação do locus de controle da dor e das atitudes frente à dor de acordo com o nível 

de adesão ao tratamento medicamentoso estão apresentados na Tabela 1. 

Tabela 1: Escores obtidos pela avaliação do locus de controle da dor e das atitudes frente à dor 
de acordo com o nível de adesão à terapia medicamentosa por pacientes com dor crônica 
atendidos clínica de Fisioterapia do UNIARAXÁ. 

Nível de 
adesão 

Escore do locus de controle da dor Escore do Inventário de atitudes frente a dor 
Locus de 
controle 

Escore 
esperado 

Escore 
observado 

Sub-escala 
de atitudes 

Escore 
ideal 

Escore 
observado 

Alto 

Interno 
Ao acaso 
Médicos e outros 
Outras pessoas 

6 a 24 
6 a 24 
3 a 12 
3 a 12 

16 
24 
4 
12 

Solicitude 
Emoção 
Cura médica 
Controle 
Dano Físico 
Incapacidade 
Medicação 

0 
4 
0 
4 
0 
0 
0 

20 
16 
19 
20 
18 
9 
12 

Moderado 

Interno 
Ao acaso 
Médicos e outros 
Outras pessoas 

6 a 24 
6 a 24 
3 a 12 
3 a 12 

18 
10 
9 
3 

Solicitude 
Emoção 
Cura médica 
Controle 
Dano Físico 
Incapacidade 
Medicação 

0 
4 
0 
4 
0 
0 
0 

4 
0 
16 
16 
10 
4 
8 

Baixo 

Interno 
Ao acaso 
Médicos e outros 
Outras pessoas 

6 a 24 
6 a 24 
3 a 12 
3 a 12 

17,3* 
20* 
9,3* 
6,3* 

Solicitude 
Emoção 
Cura médica 
Controle 
Dano Físico 
Incapacidade 
Medicação 

0 
4 
0 
4 
0 
0 
0 

6,6* 
6* 

14,6* 
13* 

16,3* 
6* 

9,3* 

* representam a média dos escores dos pacientes com baixo nível de adesão à terapia medicamentosa 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Os resultados preliminares apontam para um baixo nível de adesão à terapia 

medicamentosa entre os pacientes com dor crônica atendidos na clínica de Fisioterapia. 

Embora não tenham sido verificados sintomas depressivos entre os participantes, 

outros fatores relacionados às percepções, expectativas e crenças parecem influenciar 

os comportamentos, as atitudes, o enfrentamento e a aderência aos tratamentos destes 

pacientes para o manejo de sua condição de saúde. Pretende-se ampliar o número de 

pacientes entrevistados e aplicar testes estatísticos de correlação para avaliar como os 

fatores se relacionam com o nível de adesão à terapia medicamentosa. 
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