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Introdução e objetivos: 

Atualmente a dor crônica é vista como uma doença e não um sintoma, gerando 
alterações funcionais e de qualidade de vida. As conseqüências biopsicossociais da 
dor crônica enfatizam a importância do dimensionamento  da sua prevalência, visando 
o planejamento de medidas para seu controle e tratamento. A fisioterapia tem um 
importante papel ao reconhecer o tipo de dor crônica e fornecer ao paciente o 
tratamento mais adequado em busca de melhora funcional. Objetivo do estudo: 
identificar a prevalência do predomínio de dor neuropática, nociceptiva e sensibilização 
central nos pacientes do ambulatório de fisioterapia do Hospital Universitário Gaffrée e 
Guinle (HUGG).  

Métodos: 
Foi realizado estudo observacional descritivo do tipo transversal em 137 pacientes no 
momento da avaliação inicial no setor de fisioterapia. Após entrevista para classificação 
do predomínio do tipo de dor o paciente foi submetido à avaliação fisioterapêutica e 
depois acompanhamento fisioterapêutico. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética 
em Pesquisa do IFRJ (CAAE 14974713.2.0000.5258).  

Resultado: 
A amostra foi constituída por 137 pacientes, sendo 76% mulheres. A média de idade 
foi de 58,22 anos(±15,99), e de presença de dor de 45,89 meses(±87,89). 
Sedentarismo foi observado em 40,1% dos participantes e 15,6% eram portadores de 
diabetes. A média de intensidade de dor foi 5,88(±2,87), sendo o percentual de 
pacientes com dor leve (até 4) 25,8%; dor moderada (5 a 7) 45,1% e dor intensa (8 a 
10) 29,2%. Dos relatos, 69,7% apresentavam dor intermitente e 72,7% melhoram o 
quadro álgico com alguma posição específica. A maioria dos pacientes acredita que 
questões familiares (67,8%), questões sociais (68,3%) e problemas relacionados ao 
trabalho (53,2%) influenciam na percepção da dor. Foram observados 53,1% dos 
participantes com predomínio de dor nociceptiva, 21,1% com dor neuropática e 17% 
com sensibilização central.  

Discussão e conclusão: 

Houve predomínio da dor nociceptiva em pacientes com dor musculoesquelética 
atendidos no setor de fisioterapia. A casuística foi constituída predominantemente por 
mulheres com dor moderada. A maioria dos participantes acreditava que a dor é 
influenciada pelo trabalho, questões familiares e sociais. Assim, apesar da dor ter uma 
origem física, aspectos biopsicossociais podem influenciar no caráter da dor.  

  


