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RESUMO 

Pinto MCM. Resiliência, depressão, qualidade de vida, capacidade funcional 
e religiosidade em idosos com dor crônica [tese]. São Paulo: Faculdade de 
Medicina, Universidade de São Paulo; 2018. 

INTRODUÇÃO: Resiliência é uma combinação de fatores que propicia ao 
ser humano condições para enfrentar e superar problemas e adversidades. 
A dor crônica pode influenciar a forma como o idoso enfrenta estas 
situações. A ansiedade e depressão são doenças prevalentes entre os 
portadores de dor crônica. As relações entre resiliência, depressão, 
ansiedade, religiosidade e capacidade física são pouco estudados em idosos 
sem e com dor crônica. OBJETIVOS: Avaliar a resiliência, depressão, 
ansiedade, religiosidade e capacidade física em um grupo de idosos com e 
sem dor crônica. MÉTODOS: Este foi um estudo transversal onde foram 
avaliados idosos acompanhados em ambulatório de geriatria e divididos em 
dois grupos: 54 idosos com dor crônica e 54 idosos sem dor crônica. A 
resiliência foi avaliada através da escala de Resiliência Connors & Davidson, 
a depressão foi avaliada pela Escada de Depressão Geriátrica (GDS), a 
qualidade de vida através do questionário SF - 36, capacidade funcional 
através da Medida da Incapacidade Funcional (MIF) e religiosidade através 
do Questionário de Duke. Para a avaliação da dor crônica foi utilizada a 
Escala Graduada de Dor Crônica (EGDC). RESULTADOS: A amostra foi 
composta por 67,6% de mulheres e 32,4% de homens, com idade média de 
79,9 anos. No grupo com dor, os locais mais frequentemente acometidos 
foram os joelhos e região lombar e o tempo de duração da dor entre 1 e 5 
anos. O índice médio de resiliência no grupo com dor foi de 69,4, e no grupo 
sem dor foi de 80,1. Foi encontrada depressão em 35,2 % dos pacientes 
com dor e não houve caso de depressão nos idosos sem dor. A qualidade 
de vida nos idosos com dor foi pior em todos os domínios: físico, mental, 
emocional, social, vitalidade, dor e no aspecto físico comparado ao grupo 
sem dor. Não houve diferença na religiosidade e na capacidade funcional 
entre os idosos com e sem dor. CONCLUSÕES: A resiliência é menor em 
idosos portadores de dor crônica, a depressão é mais frequente em 
portadores de dor crônica, a qualidade de vida é pior em idosos com dor 
crônica e não há relação entre dor em idosos e capacidade funcional e 
religiosidade. 

Descritores: dor crônica; idoso; resiliência psicológica; depressão; qualidade 
de vida; religiosidade 

 



ABSTRACT 

Pinto MCM. Resilience, depression, quality of life, functional capacity and 
religiosity in older adults with chronic pain [thesis]. São Paulo: “Faculdade de 
Medicina, Universidade de São Paulo”; 2018. 

INTRODUCTION: Resilience is a combination of factors that provides the 
human condition to face and overcome problems and adversities. Chronic 
pain can influence how the elderly facing these situations. Anxiety and 
depression are prevalent disease among patients with chronic pain. The 
relationship between resilience, depression, anxiety, religion and physical 
ability are poorly studied in the elderly and elderly with chronic pain. 
OBJECTIVES: This study evaluated the resilience, depression, anxiety, 
religion and physical ability in a group of elderly patients with and without 
chronic pain. METHODS: This was a cross-sectional study that evaluated 
elderly seen in geriatric outpatient and divided into two groups: 54 elderly 
patients with chronic pain and 54 subjects without chronic pain. Resilience 
was assessed by Resiliency Connors & Davidson scale depression was 
assessed using the Geriatric Depression (GDS), the quality of life SF - 36, 
functional capacity through the Measure of Functional Disability (MIF) and 
religiosity through the Duke Questionnaire. The assessment of chronic pain 
was used Graded Chronic Pain Scale (EGDC). RESULTS: The sample 
consisted of 67.6% women and 32.4% men, mean age 79.9 years. In the 
group with pain, the most commonly affected locations are the knees and 
lower back and the duration of pain between 1 and 5 years. The resilience 
average rate in the group with pain was 69.4, and in the group without pain 
was 80.1. Depression was found in 35.2% of patients with pain and there 
was no case of depression in the elderly without pain. The quality of life in 
elderly patients with pain was worse in all areas: physical, mental, emotional 
and social, vitality, pain and physical appearance compared to the group 
without pain. No differences in religiosity and functional capacity among the 
elderly with and without pain. CONCLUSIONS: Resilience is lower in elderly 
patients with chronic pain, depression is more common in patients with 
chronic pain, quality of life is worse in older adults with chronic pain and there 
is no relationship between pain in the elderly and functional capacity and 
religiosity. 

Descriptors: chronic pain; aged; resilience, psychological; depression; 
quality of life; religiosity 
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A Organização Mundial da Saúde (OMS, 2002) define o idoso a partir 

da idade cronológica, portanto, idosa é aquela pessoa com 60 anos ou mais, 

em países em desenvolvimento e com 65 anos ou mais em países 

desenvolvidos (Brasil, 2005). 

O envelhecimento da população é um fenômeno mundial. Segundo a 

Organização das Nações Unidas (ONU), a parcela da população com mais 

de 60 anos é a que mais cresce. No ano 2000, havia cerca de 400 milhões 

de idosos no mundo. Estimativas sugerem que no ano de 2050 serão mais 

de um bilhão e meio, o que representará cerca de 20% da população 

mundial (McCleane, 2007; Gambaro et al., 2009). 

No Brasil, na década de 1960, havia cerca de três milhões de pessoas 

com 60 anos ou mais. Em 2000, essa parcela da população já somava mais 

de 14 milhões de pessoas, ou seja, quase 9% da população brasileira. 

Estimativas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) indicam 

que, em 2020, os idosos representarão 15% da população brasileira, 

saltando, em 2050, para 18% da população, o que corresponderá a cerca de 

38 milhões de pessoas (IBGE, 2010). Nesse contexto, o Brasil será o 6º país 

com maior número de idosos. 

À medida que a população envelhece, aumentam as prevalências de 

problemas crônicos de saúde e incapacidades funcionais associadas. Dentre 
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esses problemas, encontram-se diversas doenças e síndromes associadas à 

presença de dor crônica (Santos et al., 2011). Segundo dados da Fundação 

Sistema Estadual de Análise de Dados (SEADE), o número de idosos no 

estado de São Paulo é de 4,6 milhões, representando pouco mais de 11% 

da população do estado. As projeções são de que esse número aumente 

para 7,1 milhões em 2020 (São Paulo, 2016). 

Estima-se que 20% a 50% dos idosos apresentem problemas 

relacionados à presença de dor. Esta proporção aumenta para 45% a 80% 

nos idosos internados. O controle da dor é inadequado em mais de 50% dos 

idosos e mais de 25% morrem sem obter o seu controle adequado (AGS, 

2002; Chopra, 2006; AGS, 2009). Em idosos com disfunções cognitivas, o 

diagnóstico e tratamento da dor podem tornar-se problemas ainda maiores, 

o que, em parte, se justifica pela maior dificuldade na avaliação da dor 

(Kaasalainen e Molloy, 2001; Karp et al., 2008; Fine, 2009). 

O envelhecimento é um processo complexo com mudanças nos 

aspectos fisiológico, psicológico e social (Ahmed e Haboubi, 2010). Além 

disso, com o avanço da idade, há um aumento no número de doenças 

crônicas. Esses fatores podem contribuir para mudanças nas funções 

motoras em pessoas mais velhas (Raji et al., 2005). 

A dor crônica afeta negativamente o desenvolvimento físico, cognitivo 

e emocional da pessoa (Crombez et al., 2012). Tradicionalmente, 

vulnerabilidades psicossociais têm sido o foco principal dos estudos que 

visam examinar falhas de adaptação à dor crônica, mas também é possível 

identificar um foco sobre os mecanismos psicológicos positivos que 
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promovem uma maior resiliência à dor, o que pode ser definido como a 

preservação do funcionamento positivo ou proteção contra posteriores 

estados emocionais negativos (Bailiki et al., 2008; Sturgeon e Zautra, 2010). 

Tem sido proposto que os idosos, mesmo sob condições de limitações e 

incapacidades funcionais, mantenham um senso positivo de bem-estar (Smith 

et al., 2002). Perdas na funcionalidade não são, necessariamente, impedimento 

para a continuidade do funcionamento cognitivo e emocional adequados; como 

qualquer ser humano, o idoso consegue ativar mecanismos compensatórios 

para lidar com essas perdas (Neri, 2001). 

O enfrentamento da dor não é simplesmente um processo interno. 

Relações interpessoais podem afetar drasticamente a capacidade do 

indivíduo para se adaptar à dor crônica. Interações sociais positivas 

contribuem para um maior efeito positivo, sendo importante fonte de 

resistência à dor crônica (Kenny et al., 2003). Indivíduos com dor crônica que 

experimentam muitos eventos interpessoais estressantes parecem ser mais 

vulneráveis às elevações dos efeitos negativos da dor (Finan et al., 2010). 

O mundo está envelhecendo e, com o processo de envelhecimento, é 

importante o aumento na capacidade de resiliência em idades mais 

avançadas para que se mantenha o comportamento adaptativo, pois é maior 

a probabilidade de ocorrerem na velhice eventos desagradáveis 

relacionados à saúde física e ao bem-estar (Pinheiro, 2004). 

É relevante ressaltar que o tema resiliência, no Brasil, ainda é 

recente. Em revisão de literatura realizada por Souza e Cerveny (2006), 

constatou-se que os primeiros trabalhos no país relacionados à resiliência 
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surgiram entre 1996 e 1998, com estudos sobre crianças expostas a 

situação de risco, fatores de proteção e vulnerabilidade psicossocial (Hutz e 

Koller, 1996). 

A resiliência possui várias definições, revelando que o conceito se 

encontra em fase de construção e debate. Originariamente, o termo 

resiliência vem da física e se refere à “propriedade pela qual a energia 

armazenada em um corpo deformado é devolvida quando cessa a tensão 

causadora da deformação elástica” (Ferreira, 1975). 

Ao considerar a resiliência como uma capacidade para se 

desenvolver normalmente sob condições difíceis ou de risco, e levando-se 

em conta que todas as pessoas, em menor ou maior intensidade, terão que 

enfrentar alguma dessas condições enquanto estiverem vivas, a resiliência e 

a interação entre os fatores de risco e de proteção podem se integrar ao 

longo de toda a vida humana, seja na infância, na adolescência, na fase 

adulta ou na velhice (Leipold e Greve, 2009). 

Houve uma mudança na perspectiva de como a resiliência era encarada 

nos pacientes. Inicialmente, pensava-se na resiliência como uma característica 

intrínseca e inata ao indivíduo. A ideia corrente é a de que a resiliência é um 

processo dinâmico (Lemos et al., 2008; Gartland et al., 2011), construída 

gradativamente no decorrer da existência, a partir do enfrentamento e 

superação das adversidades. Assim, a contribuição que estudos mais recentes 

trouxeram ao tema foi de que a resiliência, em vez de um atributo estável, 

presente ou ausente, apresenta-se na forma de um espectro, com indivíduos 

mais ou menos resilientes, e que possam mudar ao longo de suas vidas. 
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Assim, o grau de resiliência de um determinado indivíduo estaria marcado 

temporalmente no curso de sua vida, e qualquer forma de mensuração 

corresponderia apenas a um retrato instantâneo (Lemos et al., 2016). 

Estudo com 592 pacientes com dor musculoesquelética crônica 

mostrou que a resiliência é uma variável psicológica relevante que não só 

prediz melhor ajuste da dor, mas também modera as relações entre vários 

fatores psicológicos relacionados à dor e de ajuste da dor. Esses achados 

consideraram a resiliência como uma variável protetora no ajuste da dor 

crônica e na melhoria do comportamento resiliente e, pode ser um alvo no 

tratamento de pacientes com dor (Ruiz-Parraga et al., 2015). 

O medo do desconhecido, a ansiedade e a depressão causados pela 

dor crônica podem comprometer a maneira como ele gerencia esses 

sentimentos, podendo contribuir para a perpetuação do fenômeno doloroso. 

Cada pessoa lida de forma bastante particular com as situações 

estressantes impostas pela vida, como, por exemplo, a dor crônica, 

utilizando diferentes formas de enfrentamento. 

O envelhecimento, quando acompanhado de sintomas de depressão, 

é um fenômeno que compete contra a resiliência e, portanto, deve ser 

considerado nas análises (Lemos et al., 2016). Alguns autores afirmam que 

escores de resiliência têm demonstrado ser positivamente correlacionados 

com a saúde mental e o funcionamento físico dos idosos (Hardy et al., 2002; 

Wagnild, 2003). 

A resiliência pode estar relacionada a uma resposta na intensidade da 

dor, mas com baixa interferência na carga emocional (Ruehlman et al., 
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2005). Indivíduos resilientes com dor crônica reconhecem a força individual, 

olham para os aspectos positivos da vida, aprendem a conviver com a dor, e 

ainda aceitam ajuda (West et al., 2012). 

Estratégias de fortalecimento da resiliência podem ser desenvolvidas 

com finalidade terapêutica em benefício de melhor prognóstico clínico de 

pacientes (Edward, 2013). O manejo do estresse e da resiliência também 

possibilita conforto e bem-estar (Dimsdale, 2008). 

A hipótese do estudo é que talvez idosos com dor crônica tenham 

menores índices de resiliência comparado com idosos sem dor crônica. O 

interesse em desenvolver esse estudo surgiu em decorrência da pouca 

exploração no cenário brasileiro sobre o comportamento da resiliência em 

idosos com e sem dor crônica. 

 

 

 

 



 

 

2 OBJETIVOS 
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2.1 Objetivo Geral 

Comparar a resiliência de idosos com e sem dor crônica de um 

ambulatório na cidade de São Paulo. 

2.2 Objetivos Específicos 

- Correlacionar resiliência com depressão entre idosos com e sem dor 

crônica atendidos em ambulatório de geriatria. 

- Correlacionar a resiliência com capacidade funcional entre idosos 

com e sem dor crônica. 

- Correlacionar a resiliência com qualidade de vida entre idosos com e 

sem dor crônica. 

- Avaliar a relação de resiliência com religiosidade entre idosos com e 

sem dor crônica. 
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3.1 Envelhecimento 

O processo de transição demográfica, caracterizado pela diminuição 

das taxas de mortalidade e de fecundidade, tem ocasionado o 

envelhecimento da população mundial (Veras, 2009). 

O crescimento da população de idosos, em números absolutos e 

relativos, é um fenômeno mundial e está ocorrendo a um nível sem 

precedentes. Em 1950, eram cerca de 204 milhões de idosos no mundo e, 

em 1998, quase cinco décadas depois, este contingente alcançava 579 

milhões de pessoas, um crescimento de quase oito milhões de pessoas 

idosas por ano (Andrews, 2000). 

A partir de dados do IBGE (2002) à continuidade das tendências 

verificadas, as estimativas para os próximos 20 anos indicam que a 

população idosa poderá exceder 30 milhões de pessoas ao final deste 

período, chegando a representar quase 13% da população brasileira. 

A distribuição de idosos no país mostra que a maior parte deles se 

concentra na região Sudeste (26,3%) e a menor na região Norte (5,7%). 

Ainda, de acordo com o IBGE (2010), a maioria dos idosos são mulheres 

(55,5%), e tem entre 60 e 64 anos (31,9%). 

Paralelamente à evolução cronológica, coexistem fenômenos de 

natureza biopsíquica e social, importantes para a percepção da idade e do 
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envelhecimento. Nas sociedades ocidentais é comum associar o 

envelhecimento com a saída da vida produtiva pela via da aposentadoria. 

Entretanto, é difícil caracterizar uma pessoa como idosa utilizando como 

único critério, a idade. Além disso, neste segmento conhecido como terceira 

idade, estão incluídos indivíduos diferentes entre si, tanto do ponto de vista 

socioeconômico como demográfico e epidemiológico (Brasil, 2005). 

O envelhecimento leva a alterações morfológicas, há diminuição no 

diâmetro transverso do tórax, diminuição da força e tônus muscular, perda da 

densidade óssea, degeneração da cartilagem articular, com aumento das 

possibilidades de quedas e fraturas, assim como de cifose, lombalgia, 

artralgia, dores osteomusculares, diminuição de força muscular, da 

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

pressão arterial, aumento do volume pulmonar residual, diminuição das trocas 

gasosas e proteção tegumentar, relaxamento da musculatura perineal, 

disfunção uretral nas mulheres e hiperplasia benigna de próstata nos homens. 

O tempo de esvaziamento gástrico está aumentado, a motilidade intestinal é 

reduzida, levando a desconforto abdominal, pirose, indigestão e constipação. 

Redução do fluxo sanguíneo 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 e Bare, 2009). 
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3.2 Dor crônica no idoso 

O envelhecimento causa alterações no processamento e modulação 

da dor. No sistema nervoso periférico (SNP) ocorrem alterações como a 

redução do número de fibras nervosas mielinizadas e amielinizadas, 

diminuição da velocidade de condução nervosa e do fluxo sanguíneo 

endoneural, menor número de sinapses e maior número de fibras com danos 

e degenerações (Verdú et al., 2000; Gibson e Farrell, 2004; McCleane, 2007; 

Karp et al., 2008). 

No sistema nervoso central (SNC) ocorre perda progressiva de 

neurônios noradrenérgicos e serotoninérgicos nas lâminas superficiais do 

corno posterior da medula, implicados no controle inibitório descendente, 

levando a prejuízos nos mecanismos endógenos de supressão da dor 

(Gibson e Farrell, 2004; McCleane, 2007; Karp et al., 2008). O cérebro sofre 

com o envelhecimento, pois com o passar dos anos, há redução do volume 

cerebral, perda de neurônios em diversas áreas e acúmulo de placas 

neuríticas e emaranhados neurofibrilares. Estas alterações podem afetar os 

tratos relacionados à percepção e controle da dor, principalmente, quando 

presentes em regiões como o córtex frontal, giro do cíngulo, ínsula, córtex 

somatossensitivo, tálamo e hipotálamo (Buckalew et al., 2008; Karp et al., 

2008). Neurotransmissores em áreas centrais envolvidas na regulação da 

dor e nas áreas por onde ascendem os tratos do corno posterior da medula 

também diminuem. Essas áreas são ricas em neurotransmissores como 

serotonina, noradrenalina, acetilcolina e opioides endógenos. Na medula, 

essas substâncias inibem a transmissão do estímulo nociceptivo trazido pela 

via aferente (McCleane, 2007; Buckalew et al., 2008; Karp et al., 2008). 
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Vários estudos têm sido realizados para determinar o efeito do 

envelhecimento sobre o limiar de dor. Em animais e seres humanos, a 

eficácia dos mecanismos de inibição da dor descendente, particularmente os 

que envolvem opioides endógenos, também parece deteriorar-se com o 

avanço da idade (Gibson e Farrell, 2004). 

Estudo realizado por Lin et al. (2005) sobre a percepção da dor em 

homens de idades diferentes (27,1 anos versus 71,6 anos) mostrou que 

limiares somatossensitivos para estímulos não lesivos aumentam com a 

idade, enquanto que o limiar de dor por pressão diminui e o limiar de dor ao 

calor não mostra nenhuma relação com a idade. Por outro lado, alterações 

psicoemocionais no idoso como depressão, ansiedade e enfrentamento 

inadequado da dor são mais frequentes e podem levar ao pior funcionamento 

do sistema inibitório da dor (Mavandadi et al., 2007; Karp et al., 2008). 

Para a Sociedade Internacional para Estudo da Dor (IASP) a dor 

crônica no paciente geriátrico pode ser definida como uma experiência 

sensitiva e emocional desagradável associada com lesão tecidual real ou 

potencial, ou descrita em termos de tal dano, para pessoas idosas (65 a 79 

anos) ou muito idosas (80 e mais), por um período maior que três meses. As 

consequências da dor incluem piora nas atividades de vida diária (AVD), 

dificuldades de deambulação e depressão entre outras. Para fins de pesquisa, 

a Associação Internacional para Estudo da Dor (IASP) define dor crônica 

como aquela com duração maior que seis meses, de caráter contínuo ou 

recorrente (três episódios em três meses) (Merskey, 1994b). Esse critério foi 

escolhido para selecionar o grupo de idosos com dor crônica nesse estudo. 
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Autores afirmam que a dor crônica é uma experiência multidimensional 

com componentes sensitivos, afetivos e cognitivo-avaliativos e que alterações 

inerentes ao processo de envelhecimento podem interferir na experiência da 

dolorosa. É uma experiência altamente individual moldada pelo contexto e 

pela percepção do seu significado. Dessa forma, a dor crônica é considerada 

um evento complexo, de natureza biopsicossocial, e que tem se configurado 

como um problema de saúde coletiva (Loeser e Melzack, 1999; Gloth, 2000; 

Fisher et al., 2002; Augusto et al., 2004). 

3.3 Prevalência de dor na população idosa 

Epps (2001) afirma que o envelhecimento geralmente vem 

acompanhado de aumento na incidência de doenças incapacitantes, 

crônicas e degenerativas, que resultam em maior dependência e são 

agravadas pelas queixas de dor. Levantamentos epidemiológicos sugerem 

que a prevalência de dor aumenta com a idade, e as mulheres são 

geralmente mais propensas a relatar dor persistente que os homens (Tsang 

et al., 2008). Entre os idosos que relatam dor, 60% a descrevem como de 

moderada intensidade, e, cerca de 25%, como forte (Langley, 2011). 

Roy e Thomas (1986) afirmam que nos idosos, a dor, geralmente, é 

crônica e relacionada a doenças degenerativas, como no estudo por eles 

realizado com idosos atendidos em ambulatório, mostrando que 25% a 80% 

dos indivíduos com mais de 60 anos de idade apresentam dor e que 80% a 

85% com mais de 65 anos apresentam, pelo menos, um problema 

significativo de saúde que os predisponham à dor. 
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Pesquisas indicam que, embora haja um aumento da prevalência da 

dor com a idade, a intensidade da dor pode ser mais elevada durante a 

meia-idade, entre 45 e 65 anos, com a incidência de picos de dor forte. Há 

quem tenha observado pico de ocorrência de dor aos 65 anos de idade e 

declínio nos indivíduos mais idosos de 75 a 84 anos ou mais (Brattberg et 

al., 1996). 

Entre os idosos, a dor crônica representa a principal queixa 

ambulatorial e é o sintoma mais frequente nas anamneses, ocorrendo em 

25% a 50% dos indivíduos (Barr, 2002; Brummel-Smith et al., 2002). Cerca de 

45% a 80% dos idosos institucionalizados manifestam pelo menos um tipo de 

dor, sendo que 34% desses a referem como contínua (Lipton et al., 1993). 

Estimativas norte-americanas entre os idosos apontam prevalência de 

dor crônica de 25% a 50% (Ferrell, 1991; Magni et al., 1993). Grimby et al. 

(1999) e Blomqvist e Edberg (2002) também afirmam que 60% a 85% dos 

idosos apresentam algum tipo de dor. Em idosos que residem em suas 

próprias casas, a prevalência de dor varia entre 25% a 50%; já naqueles 

institucionalizados, os índices variam de 45% a 80%. 

No Brasil, Dellaroza et al. (2008) em estudo na cidade de Londrina - 

PR, em 2008, entrevistaram e avaliaram 172 idosos com relação à dor 

crônica. Os resultados demonstraram que houve uma grande prevalência de 

dor crônica nesta população (62,2%), principalmente em mulheres com 80 

anos ou mais, e nos indivíduos depressivos. Concluíram ainda que para 

grande parte destes idosos a dor é diária, contínua e de forte intensidade, 

gerando efeitos deletérios na saúde e no bem-estar biológico, psicológico e 
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espiritual (Dellaroza et al., 2008). Em estudo realizado no município de 

Florianópolis - SC por Benedetti et al. (2004) com 875 idosos, 71,1% 

relataram algum problema de saúde e 9,4% padeciam de alguma doença 

musculoesquelética (com ênfase para doenças reumatológicas como 

artrose/artrite). Outros autores brasileiros observaram alta prevalência de dor 

crônica nos indivíduos acima de 60 anos (variando entre 51% e 67%), 

especialmente dores musculoesqueléticas (47% a 14%) (Panazzolo et al., 

2007; Lima e Trad, 2008; Buriti, 2010). 

Estudo de coorte com seguimento de idosos por 6 meses identificou 

que os indivíduos sentiam dor ao mudar de posição (40,7%), para se 

levantar ou sentar (22,7% e 19%, respectivamente) e para subir escadas 

(3,2%) (Smalbrugge et al., 2007). 

Com uma maior taxa de prevalência de doenças crônicas e 

comorbidades nos idosos, as queixas de dor mais frequentes são:  

osteoartrites, especialmente na região lombar ou cervical, cerca de 65%, 

musculoesquelética, em torno de 40%, neuropática periférica, normalmente 

devido a diabetes ou neuralgia pós-herpética, 35%, e articular crônica (15% a 

25%) (Donald e Foy, 2004; Mailis-Gagnon et al., 2008; Denard et al., 2010). 

A experiência dolorosa afeta as funções físicas e a autonomia e 

impacta negativamente na qualidade de vida dessa população. Outras 

condições como câncer, procedimentos cirúrgicos, úlceras por pressão 

também contribuem para a exacerbação das queixas álgicas entre os idosos 

(Fisher et al., 2002; Gomes e Teixeira, 2007; Dellaroza et al., 2008; 

Watanabe e Giovanni, 2009). 
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3.4 Impacto da dor na vida do idoso 

Celich e Gallon (2009) referem que a dor, quando presente na vida do 

idoso, enfraquece, consome e afeta o que ele tem de mais precioso – a vida. 

A dor fragiliza e ameaça a integridade física, psíquica, social e espiritual do 

idoso, afetando sua segurança, bem-estar, autonomia e independência, 

impedindo e limitando a sua capacidade de realizar as AVDs, o convívio e 

interações sociais, o que destrói a qualidade de vida e a vontade de viver. 

Corran et al. (1997) reforçam que a dor está associada com má função 

global, depressão, problemas de sono e satisfação de vida reduzida em 

idosos. A American Geriatric Society (AGS, 2002) ainda cita que a dor causa 

prejuízos na mobilidade, aumento da utilização dos cuidados de saúde e 

transtornos físicos. 

A dor crônica, que limita as atividades, pode levar a um ciclo de 

restrição e diminuição da interação, resultando em maiores incapacidades 

(Jensen et al., 2011). As consequências da dor não tratada podem afetar 

profundamente a qualidade de vida da pessoa idosa. Para além dos riscos 

fisiológicos associados com a dor não tratada, pode-se identificar outros 

fatores, como depressão (Herr et al., 1993; Magni et al., 1993; Parmelee et al., 

1993) e comprometimento das funções cognitivas (Duggleby e Lander, 1992). 

Idosos com dor crônica podem apresentar complicações como 

ansiedade, isolamento social, agitação, agressividade, comprometimento da 

função cognitiva, incapacidade funcional e diminuição da qualidade de vida 

(Kovach et al., 2001; Augusto et al., 2004). A dor crônica é associada com mais 

locais de dor, uso de maior número de descritores de dor, menor resposta a 
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intervenções terapêuticas e maior sofrimento emocional, incluindo ansiedade e 

sintomas depressivos (Scherder et al., 2002; Schuler et al., 2004). 

A presença de dor crônica acarreta elevada dependência funcional 

(Lima e Trad, 2008; Schmidt, 2011). Incapacidades resultantes da dor são 

multideterminadas. As diferentes localizações álgicas e intensidades, 

entre outras características, parecem estar associadas a maiores ou 

menores graus de incapacidade (Dellaroza et al., 2013). Essa condição 

pode limitar o que as pessoas com dor crônica fazem, pela piora da dor 

(Martin et al., 2005) ou porque elas têm medo de novas lesões ou 

traumas (Vlaeyen e Crombez,1999). A limitação na atividade física por 

causa da dor pode levar a um ciclo de restrição, gerando ainda mais 

incapacidades (Jensen et al., 2011). 

Fatores psíquicos desempenham papel significativo no 

desenvolvimento da dor crônica e incapacidades. Estudos prospectivos 

mostram claramente que crenças de dor, catastrofização e depressão 

estão relacionadas a dor e incapacidades (Klenerman et al., 1995; 

Vlaeyen et al., 1995; Pincus et al., 2002). É importante ter em mente que 

algumas dessas crenças são úteis, e outras podem servir como barreiras 

para o tratamento eficaz da dor (Parmelee, 1997). 

Cabe ressaltar que a crença que a dor na fase mais avançada da 

idade seja esperada parece ser bastante comum, porém idosos nunca 

devem tolerar a dor quando o alívio é possível, e a crença que a dor é 

"esperada" pode incentivá-los a suportar isso em silêncio (Miaskowski, 

2000). 
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Assim, o contexto da dor é importante para idosos. A dor pode 

representar uma perda, ameaça ou desafio. Quando a doença é 

acompanhada por dor, que muitas vezes significa uma perda de função, há 

perda de independência, e, por vezes, perda de vida. Portanto, é importante 

avaliar tanto o significado da experiência dolorosa, como os recursos 

internos, incluindo a eficácia de estratégias de enfrentamento e a 

capacidade de controlar a dor (Gagliese e Melzack, 1997). 

3.5 Resiliência e envelhecimento 

A noção de resiliência vem sendo utilizada há muito tempo pela Física e 

a Engenharia, sendo um de seus precursores o cientista inglês Thomas Young. 

Por ser um tema recentemente incorporado ao campo da saúde, encontra-se 

em fase de construção, discussão e debate conforme citado anteriormente. A 

definição de resiliência, segundo alguns autores, é um conjunto de processos 

sociais e intrapsíquicos que possibilitam o desenvolvimento saudável de um 

indivíduo, mesmo este vivenciando experiências desfavoráveis (Pesce et al., 

2005). Bonanno (2004) refere que a resiliência como uma habilidade de superar 

adversidades, o que não significa que o indivíduo saia da crise ileso, como 

implica o termo invulnerabilidade. Uma pessoa resiliente é aquela que, quando 

experimenta uma extrema adversidade, consegue manter uma trajetória estável 

e funcionamento saudável (Bonanno, 2004). 

Berkman et al. (1993) e Ryff et al. (1998) reforçam o conceito 

afirmando que resiliência é a capacidade de permanecer bem, recuperar-se, 

ou mesmo prosperar em face à adversidade. Sendo assim, a resiliência é a 
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capacidade para se desenvolver normalmente sob condições difíceis ou 

de risco, e que todas as pessoas terão que enfrentar algumas dessas 

condições ao longo de suas vidas, em menor ou maior intensidade, seja 

na infância, na adolescência, na fase adulta ou na velhice (Leipold e 

Greve, 2009). 

Considerando que o processo de envelhecimento é frequentemente 

descrito como um período de múltiplas perdas no decorrer de um curto 

período de tempo, essas perdas, desafios e ganhos sugerem que é 

necessário um aumento na capacidade de reservas e da resiliência na 

velhice para que o funcionamento adaptativo se mantenha (Neri, 1995). 

Assim, a resiliência se tem mostrado na prática clínica uma possibilidade 

de desenvolver medidas de enfrentamento e superação diante dos 

problemas que a vida impõe aos pacientes que convivem com a dor 

crônica. É uma combinação de fatores que propicia ao ser humano 

condições para enfrentar e superar problemas e adversidades (Karoly e 

Ruehlman, 2006). 

Em estudo realizado por Hardy et al. (2002) foram avaliadas 546 

pessoas sem deficiência ou incapacidade funcional na idade superior 70 

anos e que tinham experimentado pelo menos um evento estressante na 

vida. Os resultados mostraram um bom nível de resiliência, com uma 

pontuação média de 8,9 em uma escala de 18 pontos. Dentro das 

análises, sexo masculino, viver com os outros, alta aderência, força, 

independência nas atividades instrumentais da vida diária (AIVD) e ter 

entre boa e excelente auto percepção de saúde foram associados a alta 
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resiliência. O estudo concluiu que, do ponto de vista teórico, resiliência 

pode ser um fator importante na manutenção do bem-estar de uma 

pessoa que envelhece e, um forte preditor de recuperação de doença ou 

deficiência. Esses resultados indicam que existe uma gama de pessoas 

idosas resilientes e que a alta resiliência nessa comunidade está 

associada a vários fatores funcionais e psicossociais. 

Um experimento utilizou o método de torniquete, usado para induzir 

dor isquêmica e estresse. Oitenta e quatro pacientes foram aleatorizados 

em dois grupos com baixo ou elevado estresse, e selecionados em 

grupos de baixa e alta resiliência de acordo com suas pontuações em 

uma escala de resiliência. As medidas de dor e estresse foram 

mensuradas a cada 5 min, mostrando que indivíduos mais resilientes 

relataram menos dor (Friborg et al., 2006). Comparações entre os grupos 

resilientes e não resilientes revelaram diferenças significativas 

favorecendo indivíduos resilientes em: lidar com a dor, atitudes e crenças 

em relação à dor, pensamentos catastróficos, respostas sociais positivas 

para a dor, e bons padrões de saúde e na utilização de medicação (Karoly 

e Ruehlman, 2006). 

Enfim, com o processo de envelhecimento torna-se importante o 

aumento na capacidade de resiliência na velhice para manter o 

comportamento adaptativo, pois nessa fase da vida é maior a 

probabilidade de ocorrerem eventos adversos relacionados à saúde física 

e ao bem-estar (Pinheiro, 2004). 
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3.6 Dor e resiliência 

Até o momento, a resiliência tem tido aplicação limitada em pesquisa 

na área de dor (Bonanno, 2004; Southwick et al., 2005). Atenção recente tem 

sido centrada na resiliência como um processo importante na experiência e no 

gerenciamento da dor crônica. Neste contexto, a resiliência poderá prover um 

conjunto de respostas adaptativas à dor e às adversidades da vida 

relacionadas com a dor, envolvendo três componentes principais: o controle, a 

sustentabilidade e o crescimento (Yeung et al., 2012). Destes, a 

sustentabilidade é considerada a principal característica do funcionamento 

resiliente e tem sido a mais estudada (Murray e Zautra, 2011). Além disso, 

verificou-se que aprender a controlar a dor dá ao paciente uma sensação de 

domínio sobre sua condição (Evans e Souza, 2008). E o processo de 

aceitação da dor é considerado como sendo uma característica positiva em 

pacientes resilientes (Sturgeon e Zautra, 2010, 2014). 

Zautra et al. (2005) procuraram estudar o funcionamento dos recursos 

de resiliência em resposta à dor por meio de um modelo dinâmico de afeto 

(DMA). O DMA postula que estressores como a dor têm o efeito de estreitar 

a experiência emocional de um indivíduo, levando a uma relação cada vez 

mais inversa entre efeito negativo e positivo. Os autores observaram ainda 

que o afeto positivo poderia servir como um fator de proteção. 

A resiliência parece desempenhar um papel de proteção em pacientes 

com osteoartrite (Zautra et al., 2005 e 2007; Wright et al., 2008), fibromialgia 

(Zautra et al., 2005 e 2007) e artrite (Smith e Zautra, 2008a). A baixa resiliência 

tem demonstrado estar associada com níveis mais elevados de dor, menor 
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aceitação e enfrentamento (Ramírez-Maestre et al., 2012), maior incapacidade 

(Karoly e Ruehlman, 2006), maior catastrofização (Karoly e Ruehlman, 2006; 

Ong et al., 2010) e angústia (Smith e Zautra, 2008b; White et al., 2010). 

A maior resiliência tem sido associada com otimismo, apoio social, e 

um senso de significado e propósito na vida que pode também estar 

relacionada com o conformismo à dor e ser possível alvo de intervenção 

(Chamberlain et al., 1992). Além de reduzir a dor e melhorar a adaptação à 

dor crônica (Montoya et al., 2004; Smith e Zautra, 2004; Snyder et al., 2005), 

a resiliência pode estar associada com menor depressão e maior bem-estar 

e saúde mental (Bonanno, 2004; Davydov et al, 2010; Haddadi e Beharat, 

2010). E outros estudos concluíram que a resiliência é relevante para 

predizer dor e função física em pacientes com dor crônica (Zautra et al., 

2005; Smith e Zautra, 2008b). 

Estudo espanhol realizado por Ruiz-Parrága et al. (2014) aplicou a 

escala de resiliência RS-18 em amostra de 592 pacientes com dor crônica 

musculoesquelética, mostrando que a resiliência é uma variável psicológica 

relevante que não está apenas relacionada com variáveis de ajuste e adaptação 

como: à dor (intensidade da dor, incapacidade funcional, catastrofização, 

depressão, ansiedade, enfrentamento, funcionamento diário, entre outros). 

Karoly e Ruehlman (2006) estudaram de 320 sujeitos de população 

geral, que foram divididos em dois grupos: resilientes e não resilientes, todos 

com dor crônica, sendo avaliada a relação com aspectos psicológicos. Os 

resultados de uma série de comparações entre os grupos resilientes e não 

resilientes revelaram diferenças significativas. Os indivíduos mais resilientes 
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apresentaram melhor enfrentamento, atitudes e crenças em relação à dor, 

menos tendências catastróficas e respostas sociais positivas e melhor 

cuidado com a saúde. Concluíram que os achados fornecem uma base 

preliminar para futuras pesquisas que busquem entender a natureza e as 

causas da resiliência em pessoas com dor crônica. 

Em outro estudo, australiano, realizado por West et al. (2012), que 

utilizou pesquisa qualitativa com objetivo de explorar o significado da 

resiliência ou adaptação às adversidades de pessoas que sofrem com dor 

crônica, mostrou nas entrevistas realizadas alguns aspectos importantes. 

Embora a dor seja, em geral, uma experiência negativa, os participantes 

citaram alguns aspectos positivos como: reconhecer as forças individuais, 

olhar para o lado positivo da vida, aceitar a dor e aprender a aceitar ajuda. 

Os autores concluíram que mesmo a dor sendo algo que influencia inúmeros 

aspectos da vida, indivíduos resilientes reconhecem o valor de esforços 

positivos, aceitação e compromisso com a vida. 

Os mecanismos de resiliência podem modificar a relação entre a dor e 

as respostas de enfrentamento da dor. Desta forma, os mecanismos de 

resiliência podem ser considerados como moderadores destas inter-relações 

que envolvem dor e os resultados relacionados com a saúde e bem-estar 

(Smith e Zautra, 2008b). O modelo conceitual da Figura 1, baseado no 

modelo de Sturgeon e Zautra (2010) proporciona uma hipótese mais clara 

sobre como intervenções destinadas a alterar os níveis de um determinado 

comportamento ou reação podem realmente afetar respostas resilientes no 

dia-a-dia de uma pessoa com dor. 
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FONTE: Sturgeon e Zautra (2010) 

Figura 1 - Vias para a resiliência em pessoas com dor crônica 

Evidências recentes indicam que aqueles indivíduos que são mais 

resilientes apresentam menores níveis diários de catastrofização e mais 

emoções positivas do que aqueles que tem baixa resiliência, e que emoções 

positivas podem mediar o processo de recuperação e catastrofização para 

pessoas que são psicologicamente resilientes (Davis et al., 2004). Pessoas 

que normalmente relatam altos níveis de emoções positivas podem 

sustentar esses sentimentos em face de efeitos negativos, mostrando maior 

complexidade emocional, melhor adaptação ao estresse e recuperação mais 

rápida (Ong et al., 2006). Aqueles que são mais capazes de vivenciar ambas 

as emoções, positivas e negativas, durante um episódio estressante também 

exibem maior complexidade afetiva (Davis et al., 2004), um recurso potencial 

na sustentabilidade e crescimento aos portadores de dor crônica. 

Uma variedade de mecanismos psicossociais negativos, incluindo 

catastrofização (Quartana et al., 2009), evitação (Vlaeyen e Linton, 2000), e 
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declínio cognitivo (Berryman et al., 2013) traçam um caminho entre o início da 

dor crônica e a incapacidade a longo prazo e para o desenvolvimento de 

comorbidades. A resiliência, no entanto, tem sido consistentemente 

enquadrada em termos de processos que podem auxiliar a promover o 

funcionamento adaptativo à dor. A ideia é que as pesquisas devem continuar, 

a fim de se identificar ferramentas terapêuticas para ajudar os pacientes a 

reduzir a frequência e intensidade das cognições negativas, emoções e 

comportamentos que dão origem ao enfrentamento mal-adaptativo. Cabe 

lembrar também que esforços devem ser feitos para se compreender as 

características positivas, estados e estratégias de enfrentamento conhecidos 

para que a resiliência seja promovida (Zautra, 2009). 

Outra variável chave que desempenha um papel proeminente na 

resiliência à dor é o enfrentamento ativo. Enfrentamento ativo se refere a 

ações direcionadas pelo indivíduo de modo a controlar a sua própria dor e 

sua função, apesar da dor que sentem (Snow et al., 1996). Enfrentamento 

tem sido associado a níveis de atividade física (Snow et al., 1996), níveis 

mais elevados de interação e inclusão social, e níveis mais baixos de 

depressão (Esteve et al., 2007). 

Em estudo longitudinal recente, Sturgeon et al. (2014) sugerem que 

os efeitos da dor no bem-estar emocional são mediados não só por 

processos cognitivos, mas também pelas contribuições independentes das 

interações sociais positivas e negativas. Isto apoia a promoção de interações 

diárias positivas como uma fonte de manejo da dor. Eventos positivos 

interpessoais e afeto positivo foram identificados como mecanismos de 
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resiliência intermediários que facilitam o progresso para a recuperação e 

adaptação (Zautra, 2009; Sturgeon e Zautra, 2010). Assim, os mecanismos 

de resiliência não parecem funcionar de forma isolada, estando em interação 

e, sob certas condições, sendo aditivos ou sinérgicos na promoção da 

adaptação à dor crônica. 

Um estudo sobre resiliência em idosos realizado por Jensen et al. 

(2011) mostrou que as principais fontes de forças entre os idosos são 

estruturadas em três domínios de análise: individual, interacional e 

contextual. O domínio individual se refere às qualidades de pessoas idosas e 

é composto por três subdomínios, que são as crenças sobre a competência 

do indivíduo, os esforços para exercer o controle e a capacidade de analisar 

e compreender situação. O domínio de interação é definido como a maneira 

como os idosos cooperam e interagem uns com os outros para alcançar 

seus objetivos pessoais. E o domínio contextual se refere ao amplo nível 

político-social e inclui fontes de força como a acessibilidade aos cuidados, 

disponibilidade de recursos materiais e políticas sociais. Os três domínios 

encontrados são inerentemente ligados uns aos outros. Os resultados desta 

interação podem ser utilizados para o desenvolvimento de intervenções 

positivas, proativas destinadas a ajudar as pessoas idosas a construírem 

aspectos positivos em suas vidas. 

Ainda em relação ao estudo de Sturgeon et al. (2014), foram 

analisados os contextos social, cognitivo e afetivo da adaptação da dor em 

indivíduos com fibromialgia e artrose. O estudo examinou as contribuições 

da catastrofização, durante 30 dias através de dados diários de dor de 

mulheres. As relações entre dor e afetos negativos e positivos foram 
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mediadas em níveis estáveis pela catastrofização da dor no dia-a-dia, bem 

como por eventos positivos interpessoais no dia-a-dia, mas não por eventos 

interpessoais negativos. Há contribuições significativas de catastrofização e 

eventos interpessoais positivos para a adaptação à dor. 

Assim, são considerados como psicologicamente resilientes os idosos 

que não sucumbem às adversidades, mas, ao contrário, na presença delas 

exibem um padrão adaptativo positivo caracterizado pelo manejo dos 

eventos que ameaçam a adaptação, ou que, depois de serem afetados por 

adversidades, logram recuperar seus níveis anteriores ou basais de bem-

estar objetivo e subjetivo. Diante de adversidades, o idoso pode alterar o 

significado a elas atribuído, reduzir cognitivamente o nível de perigo dos 

eventos estressores, reduzir sua exposição a eles, diminuir as próprias 

reações negativas, manter a autoestima e a auto eficácia e criar 

oportunidades para reverter os efeitos do estresse (Kobasa et al., 1982). 

3.7 Dor no idoso e resiliência 

Recursos individuais e sociais de enfrentamento auxiliam os idosos 

a lidarem com eventos críticos por meio da atribuição de significados à luz 

da experiência passada, da busca e da manutenção de atividades 

prazerosas, do desempenho de papéis sociais relevantes, da adoção de 

estratégias de enfrentamento adaptativas e do acionamento de suporte 

social. Tais mecanismos de enfrentamento promovem resiliência por meio 

da atenuação, da transformação ou da negação do impacto das 

adversidades (Hildon et al., 2008). 
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Estudo realizado por Saul (2015) que avaliou a resiliência psicológica 

entre idosos de 65 a 75 anos portadores de dor crônica, não encontrou 

relações estatísticas entre resiliência e dor crônica ou à saúde geral. No 

entanto, observou que os participantes entrevistados usavam força pessoal, 

religião, espiritualidade, atividade física, descansar/dormir e controle da sua 

vida como formas de lidar com a dor. Estas informações ajudam os médicos 

a terem uma melhor compreensão da relação entre dor crônica e resiliência 

no envelhecimento da população. À medida que isso se torna verdade, 

indivíduos psicologicamente resilientes devem ser mais hábeis em 

proativamente provocar emoções positivas para controlar de forma melhor 

seu enfrentamento da dor (Ong et al., 2010). 

Ainda são poucos os estudos em idosos sobre dor crônica e 

resiliência. 

3.8 Dor no idoso e depressão 

Problemas com o humor, incluindo o risco para depressão, são 

importantes consequências de dor crônica em pessoas idosas. A prevalência 

de depressão varia entre 19% e 28% em amostras de idosos com dor 

crônica (Rosemann et al., 2007; Gleicher et al., 2011), em comparação com 

prevalências de 2% em idosos de comunidade e 6,5 a 9% de idosos 

acompanhados em ambulatórios de atenção primária (Beekman et al., 1999; 

Katon et al., 2003; Steffens et al., 2009). A dor crônica é um forte preditor de 

gravidade da depressão, comparável com outros fatores de risco 

significativos, tais como o isolamento social (Rosemann et al., 2007). 



REVISÃO DA LITERATURA - 31 

 

A associação entre dor e humor deprimido também está estabelecida 

em idosos que vivem em comunidades (Williamson e Schultz, 1992; Magni 

et al., 1993) ou institucionalizados (Parmelee et al., 1991; Cohen-Mansfield e 

Marx, 1993). Ela pode levar à perda da autonomia e ao agravamento de 

morbidades já existentes (Alvarenga et al., 2012). Isto significa que uma 

grande parte dos idosos com dor crônica terá sintomas depressivos 

significativos em algum tempo e que poderá se beneficiar de intervenção 

psicológica ou psiquiátrica (Ferrell, 1991; Ferrell et al., 1994). No idoso, a 

doença crônica e o comprometimento das AVDs são frequentes e estão 

muitas vezes relacionados com a depressão (Liu et al, 1997). 

Embora haja pouca evidência que ligue a prevalência de depressão 

em pacientes com dor crônica a determinada fase da vida, há sugestões na 

literatura de que a relação entre a doença e depressão pode ser forte em 

pacientes idosos (Turk et al., 1995). De maneira geral, um alto grau de 

comorbidade entre dor crônica e depressão tem sido citado na literatura. 

Alguns estudos relatam que a depressão é um importante preditor de 

incapacidade em pacientes com dor crônica, bem como preditor de 

motivação para o tratamento (Romano e Turner, 1985; Kerns e 

Haythornthwaite, 1988; Doan e Wadden, 1989). Idosos deprimidos relatam 

dores mais intensas e mais queixas dolorosas que idosos não deprimidos. 

De maneira semelhante, idosos com dor apresentam escores maiores de 

depressão do que aqueles que não têm dor (Roy e Thomas, 1986; Parmelee 

et al., 1991; Williamson e Schultz, 1992; Casten et al., 1995). A dor crônica 

afeta negativamente a capacidade funcional do indivíduo, bem como o seu 

bem-estar emocional (Turk et al., 1995). 
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Em estudo realizado por Casten et al. (1995), que avaliou a relação 

de dor, ansiedade e depressão numa amostra de 479 idosos, os resultados 

mostraram que aproximadamente 76% dos idosos não apresentavam 

ansiedade ou depressão. Dos 102 indivíduos com depressão, 45% também 

apresentavam algum nível de ansiedade. E 76,7% dos sujeitos com 

ansiedade também estavam deprimidos. Não houve diferença significativa 

na relação de depressão e ansiedade e intensidade da dor. Contudo, o 

número de queixas de dor localizada teve maior correlação com ansiedade 

do que com depressão. 

A avaliação do humor, especialmente depressão, deve abranger a 

avaliação nos idosos, porque os estados de humor podem modificar tanto a 

percepção de dor como a sua intensidade (Agency for Health Care Policy 

and Research, 1992; Turk et al., 1994). 

3.9 Dor no idoso e qualidade de vida 

De acordo com a OMS, a qualidade de vida (QV) é definida como a 

percepção do indivíduo de sua posição na vida, no contexto da cultura e 

sistemas de valores onde vive e em relação aos seus objetivos, 

expectativas, padrões e preocupações (WHO, 1995). A QV pode se basear 

em três princípios fundamentais: capacidade funcional, nível socioeconômico 

e satisfação, assim como pode estar relacionada com os seguintes 

componentes: capacidade física, estado emocional, interação social, 

atividade intelectual, situação econômica e autoproteção de saúde (Santos 

et al., 2002). 
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O aumento do número de morbidades, mais frequente com o 

envelhecimento, influencia os diferentes domínios da QV em decorrência da 

alteração na capacidade funcional (Campolina et al., 2011). A capacidade 

funcional também pode alterar e modificar a QV em função do convívio 

social, da condição intelectual, do estado emocional e das atitudes do 

indivíduo perante o mundo (Nahas, 2001). 

Estudos como de Kalfoss e Halvorsrud (2009) e Tse et al. (2013) 

avaliaram a qualidade de vida em pessoas com dor crônica e concluíram 

que os idosos com dor crônica que não foram tratados adequadamente 

mostraram um nível significativamente inferior nos componentes físicos do 

que aqueles sem dor crônica. Lawton (1991), afirma que a inserção do idoso 

em atividades físicas resulta em maior capacidade de autonomia, o que, por 

sua vez, pode melhorar a qualidade de vida (Matsudo et al., 2001). 

3.10 Dor no idoso e capacidade funcional 

Com o avanço da idade, ocorre um declínio não linear da capacidade 

funcional dos diversos sistemas. Na mulher, o sistema musculoesquelético 

sofre grande influência das alterações hormonais impostas pela menopausa, 

podendo resultar em osteoporose, caracterizada por baixa densidade óssea 

e deterioração da microarquitetura, aumentando a fragilidade óssea (Navega 

e Oishi, 2007). A maior parte do declínio da capacidade física dos idosos é 

provocada pela atrofia por desuso, resultante de sedentarismo (Santos e 

Knijnik, 2006). 
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O ciclo dor-movimento é importante em idosos com doenças como a 

artrite. A dor interfere com o funcionamento físico e atua como uma barreira ao 

uso de atividades de lazer no tratamento da dor (Davis et al., 2002). 

Interferências da dor, relacionadas com movimento, são mais comuns em 

mulheres do que em homens e aumentam com o avançar da idade. A dor 

interfere na capacidade funcional do dia a dia e é influenciada pela presença de 

comorbidades, assim como pela intensidade da dor (Scudds e Ostbye, 2001). 

A capacidade funcional é um importante marcador de saúde em idosos 

(Siqueira et al., 2004) e a função é definida pela capacidade que o indivíduo 

tem de se adaptar aos problemas cotidianos e suas atividades (Rosa et al., 

2003). Na prática, trabalha-se com os conceitos de capacidade e incapacidade 

funcional para atividades diárias, desde a dificuldade até a impossibilidade de 

realizá-las (Rosa et al., 2003). Os idosos são mais suscetíveis a complicações 

causadas pelo repouso prolongado no leito durante a hospitalização (Hirsch et 

al., 1990), o que pode acarretar alterações na funcionalidade. 

A avaliação da capacidade funcional vem se tornando um instrumento 

particularmente útil para medir o estado de saúde dos idosos, porque muitos 

têm várias doenças simultaneamente, que variam em intensidade e provocam 

diferentes impactos na vida cotidiana (Panazzolo, 2007). As AVD, AIVD e a 

mobilidade são medidas frequentemente utilizadas para avaliar a capacidade 

funcional do indivíduo. 

Idosos brasileiros referiram que a dor apresentava interferência 

principalmente no sono, no humor e no lazer (Panazzolo, 2007). As AVD que 

apresentaram associação significativa com a presença da dor foram: 

caminhar próximo a casa, levantar-se da cama, viajar, fazer compras, 
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preparar a própria refeição, fazer trabalhos domésticos e lidar com o próprio 

dinheiro (Panazzolo, 2007). 

Outro estudo nacional com 298 idosos por Dellaroza et al. (2013), 

concluiu que a presença da dor crônica se mostrou associada a pior 

capacidade funcional avaliada por meio das atividades de vida diária básica 

e instrumentais e mobilidade. 

Em estudo com americanos de uma comunidade, com 50 anos ou 

mais, os idosos com dor apresentaram frequência maior de limitações em 

todas as variáveis de funcionalidade e mobilidade avaliadas. Outro achado 

relevante foi que indivíduos de 50 a 59 anos com dor tiveram desempenho 

similar aos de 80 a 89 anos sem dor (Covinsky et al., 2009). 

Em população idosa canadense houve a interferência da dor no 

humor para cerca de 54%, no lazer em 44% e no sono em 40% dos idosos 

(Scudds e Ostbye, 2001). Em estudo de Trelha et al. (2006), a dor afetou o 

humor (47,6%) e o sono (33,3%). 

3.11 Dor no idoso e religiosidade 

A palavra espiritualidade deriva do latim spiritus, significando “a parte 

essencial da pessoa que controla a mente e o corpo”. Entende-se isso como 

sendo tudo aquilo que traz significado e propósito para a vida das pessoas. 

A espiritualidade tem seu papel reconhecido na saúde e qualidade de vida 

das pessoas (Clegg, 2006). A religião difere da espiritualidade por ser prática 

de certos rituais, específicos de cada religião, que induz ao contato com a 

espiritualidade (Brooks et al., 2005). O centro da crença religiosa é a oração, 
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transformado ao longo do tempo em formas variadas de adoração, 

contemplação, penitência, comunhão, petição e graças. A espiritualidade 

manifesta a essência individual, ajuda na relação ambiental, intra e 

interpessoal, e é vital no processo de dar significado e finalidade à vida 

(Ladd e Spilka, 2002), especialmente quando existe um sofrimento 

(Nussbaum, 2003). 

O conceito de religiosidade se refere a quanto um indivíduo acredita, 

segue e pratica uma determinada religião (Koenig et al., 2001). No idoso, as 

crenças religiosas parecem contribuir para a busca do equilíbrio pessoal, 

além de propiciar maiores condições ao indivíduo idoso de lidar com a 

dependência e com a tendência ao isolamento (Barricelli et al., 2012). 

Cada sociedade, cultura, grupo social e até cada família, desempenha 

um papel importante na experiência de dor assumindo uma linguagem e um 

comportamento próprios face à dor, fazendo com que as outras pessoas se 

tornem cientes de seu sofrimento, como referem Budó et al. (2007). Brito e 

Almeida (2010), em pesquisa sobre a influência da cultura na percepção da 

dor, revelam que, do ponto de vista religioso, no catolicismo, a dor é vista 

como castigo divino, que não deve ser manifestada, para que a pessoa 

demonstre arrependimento pelos seus pecados. 

A religiosidade se apresenta como uma ferramenta importante que 

pode contribuir para a abordagem de problemas relacionados à saúde e ao 

envelhecimento, já que apresenta relação positiva com qualidade de vida do 

idoso e pode contribuir de modo inegável para a promoção de sua saúde 

(Chaves et al., 2014). 
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No Brasil, estudos encontrados na população idosa investigaram 

agravos crônicos entre idosos e as estratégias de enfrentamento utilizadas 

(Trentini et al., 2005), além do enfrentamento do idoso institucionalizado frente 

às incapacidades funcionais (Vivan e 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 de enfrentamento 

mais utilizadas nos idosos com agravos a saúde (Trentini et al., 2005) 

enquanto que as estratégias mais utilizadas diante de situações de dificuldade 

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

(44,7%), seguidas pelas estratégias de suporte social, 39,8% (Vivan e 

Argimon, 2009). Chaves et al. (2014) investigaram a qualidade de vida, os 

sintomas depressivos e a relação destes com a religiosidade em idosos 

acompanhados em Unidade de Saúde da Família. Os resultados indicaram 

alto grau de satisfação em relação à qualidade de vida, embora 83% dos 

idosos tenham apresentado depressão leve. Concluiu-se que a religiosidade 

estava relacionada a melhores índices de qualidade de vida em idosos. 

Alguns estudos indicam que a religiosidade pode ser um fator de 

proteção contra o desenvolvimento de transtornos mentais, por exemplo, 

depressão, ansiedade e abuso de substâncias (Moreira-Almeida et al., 2006; 

Koenig, 2009), além de estar associada a melhor qualidade de vida (Lucchetti 

et al., 2011). Diversos fatores podem contribuir para o papel protetor da 

religião em relação à saúde mental (Koenig, 2009), como a adoção de estilos 

de vida mais saudáveis (Powell et al., 2003), o provimento de suporte social, o 

desenvolvimento de um sistema de crenças e processos cognitivos que 



REVISÃO DA LITERATURA - 38 

 

promovam maior aceitação de si e do próximo com promoção de resiliência 

(Powell et al., 2003; Kaplan et al., 2005) e a condução de práticas religiosas 

que aliviam o sofrimento psicológico (Moreira-Almeida et al., 2006).  

Conhecer os aspectos religiosos e culturais afeitos à pessoa com dor 

ajuda a determinar a tolerância à dor e influência na aceitação dos 

tratamentos utilizados (Roenn et al., 2008). Krause e Bastida (2011) afirmam 

que as crenças espirituais e religiosas são utilizadas como forma de 

enfrentamento diante do sofrimento e se associam a melhor saúde 

percebida. 
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4.1 Tipo e Local do Estudo 

Trata-se de um estudo transversal, realizado com pacientes idosos que 

participaram do GAMIA - Grupo de Assistência Multidisciplinar ao Idoso 

Ambulatorial do Hospital das Clínicas, tem como objetivo a promoção da saúde 

e da qualidade de vida nos idosos, com duração de 10 meses. 

De modo geral, a coleta dos dados foi realizada no consultório 

individualmente com cada paciente, ocorrido apenas uma recusa em 

decorrência do tempo para outra consulta na instituição. Durante a aplicação 

dos questionários de depressão e resiliência alguns idosos se emocionaram, 

sendo necessário acolhimento e necessitando de um tempo para que fosse 

retomada a coleta de dados. 

Ao final das entrevistas, a pesquisadora agradecia a participação do 

paciente no estudo e solicitava que o paciente aguardasse o médico para 

finalizar sua consulta médica. Após o término do estudo, os pacientes 

mantiveram o seguimento nesse ambulatório. 
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4.2 Ética 

Após aprovação da Comissão de Ética para Análise de Projetos de 

Pesquisa (CAPPesq) sob nº 44917, da Diretoria Clínica do Hospital das 

Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HC-

FMUSP) (Anexo A), foi iniciada a coleta de dados no Ambulatório de Geriatria 

do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São 

Paulo. Após a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE) seguindo a resolução 466/12, os sujeitos de pesquisa entraram para o 

estudo (Anexo B). 

4.3 Cálculo da Amostra 

Baseado em estudo de Connor e Davidson, (2003) a variabilidade na 

escala de resiliência em pacientes na atenção primária foi de 18,4 pontos 

(Desvio padrão [DP] = 18,4 pontos), sendo a média de resiliência nesses 

pacientes igual a 71,8 pontos. De acordo com o estudo citado, esperou-se 

que pacientes com dor crônica apresentassem redução na escala de 

resiliência. Supondo-se redução média de 10 pontos na escala, com poder 

de 80% e confiança de 95%, a amostra necessária para realização do 

estudo foi estimada em 54 pacientes idosos com dor crônica e 54 idosos 

sem dor crônica (Kirkwood e Sterne, 2006). 
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4.4 Critérios de Inclusão 

- Pessoas de ambos os sexos com idade maior ou igual 65 anos. 

- Idosos capazes de fazer autorrelato e com avaliação de cognição de 

acordo com o Mini-Exame do Estado Mental (sem demência). 

- Estar em acompanhamento no ambulatório de geriatria do Hospital 

das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. 

- Ter participado do GAMIA. 

- Idosos acima de 65 anos. 

4.5 Critérios de Exclusão 

- Idosos com quadros demenciais, de acordo com o Mini-Exame do 

Estado Mental. 

- Incapacidade de compreender os instrumentos de avaliação 

utilizados. 

4.6 Dinâmica do Estudo 

Todos os pacientes atendidos no ambulatório eram inicialmente 

avaliados pelo médico responsável pelo atendimento em relação ao estado 

cognitivo do sujeito através do instrumento de Avaliação do Estado Mental 

(MEEM) - Mini Exame do Estado Mental, instrumento já padronizado no 

serviço como rastreio de avaliação cognitiva do idoso (Apêndice A). No 

entanto, devido à conhecida influência do nível de escolaridade sobre os 
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escores totais do MEEM, autores como Bertolucci et al. (1994), Brucki et al. 

(2003) adotaram notas de corte diferentes para pessoas com distintos graus 

de instrução. Assim, foi utilizada a nota de corte proposta por Brucki et al. 

(2003), ou seja, 20 pontos para analfabetos; 25 pontos para pessoas com 

escolaridade de 1 a 4 anos; 26,5 para 5 a 8 anos; 28 para aqueles com 9 a 

11 anos e 29 para mais de 11 anos, considerando a recomendação de 

utilização dos escores de cortes mais elevados. 

Caso apresentassem adequada capacidade cognitiva, era acionado o 

pesquisador para convidar o idoso a participar da pesquisa após a consulta 

ambulatorial, enquanto os médicos residentes discutiam os casos dos 

respectivos pacientes. 

A abordagem inicial foi feita pela pesquisadora, se apresentando aos 

idosos e explicando em que consistiria sua participação no estudo, e qual o 

objetivo da pesquisa. Eram apresentados os questionários que seriam 

aplicados: depressão, qualidade de vida, funcionalidade, religiosidade e 

resiliência, pela própria pesquisadora que iria explicar cada um deles e que a 

mesma iria preenchê-los com as respostas dadas pelo paciente. Caso o 

sujeito apresentasse dor, também responderia a questionário sobre dor 

crônica. 

Foi esclarecido que o tempo médio era de 20 minutos para essa 

atividade e, caso se sentisse cansado, poderia parar ou desistir a qualquer 

momento, se tivesse quaisquer dúvidas em relação às perguntas, as 

mesmas seriam explicadas até que se sentisse esclarecido sobre o assunto 
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abordado. Caso aceitasse a participar da pesquisa, era lido o TCLE e 

solicitada a sua assinatura de consentimento.  

Foram aplicados os seguintes questionários validados para o 

português: 

- Escala de Depressão em Geriatria (GDS): A EDG com 15 itens 

(EDG-15) é uma versão curta da escala original foi elaborada por Sheikh e 

Yesavage (1986), a partir dos itens que mais fortemente se correlacionavam 

com o diagnóstico de depressão. Esses itens, em conjunto, mostraram boa 

acurácia diagnóstica, com sensibilidade, especificidade e confiabilidade 

adequadas. A EDG constitui o instrumento mais empregado para avaliar 

sintomas depressivos em populações geriátricas, sendo usada em pesquisa e 

em contextos clínicos (Blank et al., 2004), sendo escolhida para ser usada no 

estudo. Após todos os 15 itens serem respondidos (sim ou não), e dados os 

escores de pontos para as respostas, foram somadas as respostas e quando 

o valor final fosse maior que 5, era considerado deprimido (Apêndice B). 

- Medida da Independência Funcional (MIF): A MIF é uma escala de 

avaliação que têm por objetivo medir o grau de independência funcional do 

indivíduo. Entre as atividades avaliadas dos dois domínios motor e o 

cognitivo estão o autocuidado, controle esfincteriano, transferências, 

locomoção, comunicação e cognição social (Apêndice C). Cada dimensão é 

analisada pela soma de suas categorias referentes de 1 a 7, quanto menor a 

pontuação, maior é o grau de dependência. Somando-se os pontos das 

dimensões do instrumento, chega-se a um escore total mínimo de 18 e o 
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máximo de 126 pontos, que caracterizam os níveis de dependência pelos 

sub escores (Viana et al., 2008). O resultado pode mostrar: dependência 

completa (assistência total); 19 - 60 pontos: dependência modificada 

(assistência de até 50% da tarefa); 61 - 103 pontos: dependência modificada 

(assistência de até 25% da tarefa) e 104 - 126 pontos: independência 

completa/modificada (Riberto et al.,2001). 

- Questionário de Qualidade de Vida SF-36: (The Medical 

Outcomes Study 36-item Short-Form Health Survey, traduzida para o 

português por Ciconelli et al., 1999). Apesar de existirem ainda poucos 

instrumentos de qualidade de vida desenvolvidos especificamente para a 

população idosa, alguns estudos têm utilizado instrumentos genéricos como 

o Medical Outcomes Study 36-Item Short-Form Health Survey (SF-36) em 

populações idosas (Paschoal, 2002). Algumas estratégias vêm sendo 

aplicadas para facilitar a utilização do instrumento em populações idosas, 

dentre elas: realizar a aplicação do instrumento através de entrevistas 

(Mahony et al., 1998). Mesmo com muitas questões ainda em aberto, o SF-

36 tem se apresentado aparentemente como uma medida confiável e válida, 

ainda quando utilizada em idosos frágeis (Stadnyk et al., 1998). O SF-36 é 

composto por 11 questões e 36 itens que englobam oito componentes 

(domínios ou dimensões), representados por capacidade funcional (10 

itens), aspectos físicos (quatro itens), dor (dois itens), estado geral da saúde 

(cinco itens), vitalidade (quatro itens), aspectos sociais (dois itens), aspectos 

emocionais (três itens), saúde mental (cinco itens) e uma questão 
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comparativa sobre a percepção atual da saúde e há um ano. O indivíduo 

recebe um escore em cada domínio, que varia de 0 a 100, sendo 0 o pior 

escore e 100 o melhor (Apêndice D). 

- Escala de Resiliência de Connor-Davidson (Connor e Davidson, 

2003): avalia a capacidade do sujeito de enfrentar as adversidades e superar 

os obstáculos vividos no decorrer da vida. Trata-se de um instrumento 

formado por 25 itens. Cada item é pontuado em uma escala Likert de 5 pontos 

(0= nenhum pouco verdadeiro, 1= raramente verdadeiro, 2= às vezes 

verdadeiro, 3= frequentemente verdadeiro e 4= quase sempre verdadeiro), 

que quantifica a resiliência no contexto da exposição ao trauma. Quanto maior 

o resultado final da avaliação, maior a capacidade de resiliência. A CD-RISC 

talvez seja a escala de resiliência que mais tem recebido refinamentos, 

adaptações culturais e estudos de validação. A utilizada no estudo foi 

traduzida e validada para o português - Brasil por Solano (2016). Optou-se por 

usar essa escala por conhecer a escala (Apêndice E). 

A Escala de Religiosidade foi a última escala a ser aplicado no grupo 

de idosos sem dor crônica. 

- Escala de Religiosidade de Duke (DUREL) (traduzida para o 

português por Moreira-Almeida et al., 2008): avalia o grau de religiosidade 

presente na vida das pessoas. A mensuração abrange três diferentes 

dimensões da religiosidade, a saber: organizacional (frequência a serviços 

religiosos), não-organizacional (rezar, ler livros, assistir programas religiosos 

na televisão) e religiosidade intrínseca (sentimento de significado último da 

vida, em que a pessoa busca harmonizar suas necessidades e interesses às 
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suas crenças, esforçando-se por internalizá-las e segui-las completamente). 

Consta apenas de cinco itens, os quais fornecem um escore final que varia 

de 5 a 27 e corresponde a uma medida objetiva do grau de religiosidade de 

um indivíduo (Apêndice F). 

Após essa avaliação era perguntado ao paciente: “O senhor ou 

senhora tem dor crônica, ou seja, há mais de 6 meses no mesmo local?” 

Caso afirmativo aplicava-se a Escala de Graduação de Dor Crônica.  

- Escala Graduada de Dor Crônica: foi desenvolvida visando 

proporcionar um método breve e simples para graduar a gravidade da dor 

crônica ou recorrente, para uso em inquéritos populacionais e em estudos de 

pacientes com dor em estabelecimentos de atendimento primário (von Korff, 

2001) (Apêndice G). Foi usada a versão traduzida para o português de 

Bracher et al. (2008). 

4.7 Estatística 

As características pessoais foram descritas e analisadas entre os 

grupos com uso de testes comparativos para as medidas quantitativas e 

testes de associação para as medidas qualitativas (Kirkwood e Sterne, 2006). 

Os valores das variáveis quantitativas foram descritos por médias e 

desvios padrão e valores mínimos e máximos. Ainda que a distribuição 

amostral dos valores fosse assimétrica, a descrição foi feita pela média para 

permitir melhor visualização dos resultados, já que a mediana em muitas vezes 

coincidia com o valor do 1º quartil ou do 3º quartil. A descrição das variáveis 
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qualitativas foi feita por frequências absolutas e porcentagens. As comparações 

entre os grupos de interesse quanto a variáveis qualitativas foram realizadas 

por testes de qui-quadrado ou por testes exatos de Fisher nos casos em que 

foram observadas frequências esperadas menores que cinco nas tabelas de 

dupla entrada. As comparações quanto às variáveis quantitativas foram 

realizadas por meio do teste não paramétrico de Mann-Whitney ou de Kruskall-

Wallis, dada a incompatibilidade com a distribuição normal. A avaliação dos 

fatores associados à alta resiliência (>75) foi feita por meio de modelos de 

regressão logística binária e os resultados foram apresentados por razões de 

chances, intervalos de confiança de 95% e valores de p. 

O nível de significância adotado foi de 5% e as análises foram 

realizadas com o uso do pacote R (versão 3.1.3). Foram calculadas as 

correlações entre as escalas de depressão (GDS) e escala de resiliência 

através do uso do teste de correlação de Spearman. Os dados foram 

analisados com uso do software SPSS versão 20.0. 

 

 

 



 

 

5 RESULTADOS 
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5.1 Caracterização da amostra estudada 

A amostra foi constituída por 108 idosos, sendo 54 com dor e 54 sem 

dor. Setenta e três eram mulheres (67,6%) e a idade mais frequente foi 80 anos 

ou mais (42 indivíduos - 39,6%). Trinta e um idosos tinham idade entre 75 e 80 

anos incompletos (29,2%), 24 tinham idade entre 70 e 74 anos incompletos e 

nove entre 65 e 70 anos incompletos (8,5%). A idade média dos indivíduos foi 

79,9 anos. 

Quanto ao estado civil, 31 (28,7%) eram casados, 26 (24,1%) solteiros, 

45 (41,7%) viúvos e 6 (5,6%) divorciados, conforme mostra a Tabela 1. 

Tabela 1 - Distribuição da amostra de acordo com o sexo, idade e estado 
civil nos grupos de idosos com e sem dor. São Paulo, 2016 

 
Grupo 

Sem dor 
(n=54) 

Com dor 
(n=54) 

Sexo   
Feminino 30 (55,6%) 43 (79,6%) 
Masculino 24 (44,4%) 11 (20,4%) 

Estado civil   
Solteiro 10 (18,5%) 16 (29,6%) 
Casado 20 (37,0%) 11 (20,4%) 
Viúvo 22 (40,7%) 23 (42,6%) 
Divorciado 2 (3,7%) 4 (7,4%) 

Faixa etária   
Acima de 60 anos 0 (0%) 0 (0%) 
65 a 70 anos incompletos 2 (3,8%) 7 (13,2%) 
70 a 75 incompletos 10 (18,9%) 14 (26,4%) 
75 a 80 incompletos 17 (32,1%) 14 (26,4%) 
mais de 80 anos 24 (45,3%) 18 (34,0%) 
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No grupo de idosos com dor os locais citados foram: joelhos por 17 

(27%) sujeitos, região lombar por 12 (19%), ombro em 9 (14%), 8 (13%) 

idosos citaram os membros inferiores (MMII), 7 (11%) os membros 

superiores (MMSS) e, um sujeito em cada local a seguir: quadril e região 3% 

e os demais locais 2%. Cerca de 20 idosos referiram mais de um local de 

dor. Os dados estão representados no Gráfico 1. 

Gráfico 1 - Grupo de idosos com dor e o local da dor. São Paulo, 2016 

 

Quanto ao tempo de duração da dor nos idosos portadores de dor 

crônica, 22 (40,7%) idosos relataram dor entre um e cinco anos incompletos, 

13 (24,1%) com tempo entre cinco a 10 anos incompletos, 14 (25,9%) com 

tempo maior que 10 anos e 5 (9,3%) com dor há menos de um ano e mais 

de seis meses (Gráfico 2). 
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Gráfico 2 - Grupo de idosos em relação ao tempo de dor. São Paulo, 
2016 

 

Não foi possível investigar a relação capacidade funcional no grupo 

de idosos com e sem dor crônica, pois nenhum sujeito apresentou impacto 

na capacidade funcional, sendo 100% dos sujeitos totalmente 

independentes. 

5.2 Resiliência em idosos com e sem dor crônica 

A resiliência no grupo sem dor foi de 80,1±7,4 e no grupo com dor de 

69,4±13,4. As resiliências nos dois grupos foram significativamente diferentes 

(p<0,001) como mostra a Tabela 2. A resiliência não variou em função da 

faixa etária em nenhum dos dois grupos (com e sem dor) (Tabela 2). 

Tabela 2 - Grupo de idosos sem e com dor de acordo com a 
resiliência. São Paulo, 2016 

Resiliência 
Grupo 

p Sem dor 
(n=54) 

Com dor 
(n=54) 

Média (Desvio padrão) 80,1 (7,4) 69,4 (13,4) <0,001 ª 
ª: Teste não paramétrico de Mann-Whitney.    
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A estrutura fatorial da escala CD RISC adaptada para o Brasil, 

identifica quatro fatores principais: tenacidade, adaptabilidade-tolerância, 

amparo e intuição. Ao analisar esses fatores (média) entre os grupos sem e 

com dor, observou-se evidências de maiores valores de tenacidade 

(p<0,001), adaptabilidade (p<0,001), amparo (p=0,009) e intuição (p=0,005) 

no grupo sem dor (Tabela 3). De forma geral, observou-se variabilidade 

menor no grupo sem dor. 

Tabela 3 - Frequência dos fatores da CD RISC nos grupos de idosos 
com e sem dor crônica. São Paulo, 2017 

 Grupo 

 Com dor Sem dor 

 Média Desvio 
padrão Média Desvio padrão 

Tenacidade 27,3 4,8 34,3 3,0 
Adaptabilidade 22,8 4,7 26,9 3,1 
Amparo 8,2 3,2 9,9 1,8 
Intuição 5,2 1,5 5,9 1,5 

5.3 Depressão em idosos com e sem dor crônica 

A relação de depressão entre os grupos sem e com dor, os resultados 

das comparações mostraram significância em relação à depressão 

(p<0,001). A depressão mostrou-se associada à presença de dor crônica 

nos idosos de acordo com a GDS, como mostra a Tabela 4. 
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Tabela 4 - Relação de depressão de acordo com a Escala de 
Depressão Geriátrica (GDS) entre os grupos sem e com dor. 
São Paulo, 2016 

 
Grupo 

p Sem dor 
(n=54) 

Com dor 
(n=54) 

GDS    
Negativo 54 (100,0) 35 (64,8) 

<0,001# 
Positivo 0 (0,0) 19 (35,2) 

#: Teste de qui-quadrado 

5.4 Qualidade de vida em idosos com e sem dor crônica 

A relação entre qualidade de vida nos grupos de idosos com e sem 

dor é mostrada na Tabela 5. Os resultados demonstram que a qualidade de 

vida, mensurada pelo instrumento SF 36, foi menor no grupo com dor em 

todos os domínios (p<0,001). 
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Tabela 5 - Distribuição entre qualidade de vida nos grupos com e sem 
dor de acordo com o instrumento SF-36. São Paulo, 2016 

SF36 
Grupo 

p Sem dor 
(n=54) 

Com dor 
(n=54) 

Aspectos físicos    
Mediana (Mínimo, Máximo) 100,0 (0,0; 100,0) 0,0 (0,0; 100,0) <0,001ª 
(1º quartil, 3º quartil) (80,0;100,0) (0,0; 75,0)  

Aspectos sociais    
Mediana (Mínimo, Máximo) 100,0 (50,0; 100,0) 87,50 (0,0; 100,0) 0,001ª 
(1º quartil, 3º quartil) (90,0; 100,0) (52,75; 100,0)  

Capacidade funcional   
Mediana (Mínimo, Máximo) 100,0 (0,0; 100,0) 85,0 (0,0; 100,0) 0,001ª 
(1º quartil, 3º quartil) (90,0; 100,0) (60,0; 100,0)  

Dor    
Mediana (Mínimo, Máximo) 100,0 (54,0; 100,0) 51,0 (21,0; 100,0) <0,001ª 
(1º quartil, 3º quartil) (90,0; 100,0) (41,0; 61,75)  

Emocional    
Mediana (Mínimo, Máximo) 100,0 (0,0; 100,0) 70,0 (0,0; 100,0) 0,001ª 
(1º quartil, 3º quartil) (90,0; 100,0) (0,0; 100,0)  

Estado de saúde    
Mediana (Mínimo, Máximo) 90,0 (37,0; 100,0) 78,0 (0,0; 100,0) <0,001ª 
(1º quartil, 3º quartil) (80,0; 97,0) (62,0; 87,0)  

Saúde mental    
Mediana (Mínimo, Máximo) 90,0 (0,0; 100,0) 60,0 (0,0; 100, 0) <0,001ª 
(1º quartil, 3º quartil) (80,0; 100,0) (33,0; 88,0)  

Vitalidade    
Mediana (Mínimo, Máximo) 90,0 (25,0; 100,0) 70,0 (0,0; 100,0) <0,001ª 
(1º quartil, 3º quartil) (80,0; 90,0) (40,0; 85,0)  

Teste não paramétrico de Mann-Whitney. 
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5.5 Religiosidade em idosos com e sem dor crônica 

Não houve diferença quanto a religiosidade entre os idosos com e 

sem dor em todos os domínios da escala de Duke (Tabela 6). 

Tabela 6 - Relação da religiosidade entre os grupos com e sem dor de 
acordo com a Escala de Duke. São Paulo, 2016 

 

Religiosidade 
Grupo 

p Sem dor 
(n=54) 

Com dor 
(n=54) 

organizacional    
Média (Desvio padrão) 2,6 (1,8) 2,7 (1,8) 

0,677 ª 
(Mínimo - Máximo) (1,0 - 6,0) (1,0 - 6,0) 

Não organizacional    
Média (Desvio padrão) 1,9 (1,3) 1,9 (1,2) 

0,923 ª 
(Mínimo - Máximo) (1,0 - 6,0) (1,0 - 6,0) 

Intrínseca    
Média (Desvio padrão) 3,9 (2,4) 3,8 (2,2) 

0,714 ª 
(Mínimo - Máximo) (3,0 - 13,0) (3,0 - 15,0) 

ª: Teste não paramétrico de Mann-Whitney.    

5.6 Resiliência e depressão nos idosos 

Foram analisadas as variáveis com o grupo de idosos com e sem dor, 

ou seja, 108 sujeitos e a relação da resiliência com a depressão. Houve 

associação entre resiliência e depressão, sendo a mediana da resiliência 

maior no grupo sem depressão segundo a GDS (Tabela 7). 
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Tabela 7 - Relação entre resiliência e depressão em ambos os grupos. 
São Paulo, 2016 

 
GDS 

valor p 
Negativo positivo 

Resiliência* 76,00 [24,00; 93,00] 63,00 [46,00; 84,00] 0,009 
*: Mediana (1º quartil, 3º quartil). Comparação por teste de Mann-Whitney 

5.7 Resiliência e qualidade de vida nos idosos 

A relação entre resiliência e a qualidade de vida de acordo com o SF-

36, houve relação significativa nos domínios aspectos físicos, estado geral 

de saúde, dor, vitalidade e saúde mental com a resiliência em ambos os 

grupos. Os domínios citados estão relacionados a índices de menor 

resiliência (Tabela 8). 

Tabela 8 - Distribuição da relação entre resiliência e qualidade de vida 
em cada domínio em ambos os grupos. São Paulo, 2016 

 Amostra (108 idosos)  

SF-36 
Coeficiente de 

correlação * 
com resiliência 

Valor p 

Capacidade funcional 0,090 0,356 
Aspectos físicos 0,426 <0,001 
Aspectos sociais 0,089 0,358 
Vitalidade 0,308 0,001 
Dor 0,350 <0,001 
Estado de saúde 0,370 <0,001 
Emocional 0,025 0,800 
Saúde mental 0,447 <0,001 
* Coeficiente de correlação de Spearman   
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5.8 Resiliência e religiosidade nos idosos 

A associação da religiosidade (Escala de Duke) com resiliência 

ocorreu apenas no aspecto da religiosidade organizacional. Esse aspecto se 

refere a frequência de encontros religiosos, como por exemplo: missas, 

cultos, cerimônias e etc. (Tabela 9). 

Tabela 9 - Correlação entre resiliência e religiosidade. São Paulo, 2016 
 Amostra (108 idosos)  

Religiosidade 
Coeficiente de 

correlação * 
com resiliência 

Valor p 

Organizacional -0,262 0,006 
Não organizacional -0,117 0,226 
Intrínseca -0,090 0,353 
* Coeficiente de correlação de Spearman   

5.9 Resiliência e avaliação de dor crônica nos idosos 

Não houve relação entre resiliência e avaliação de dor crônica quanto 

ao grau, interferência e persistência da dor de acordo com a EGDC, 

conforme mostra a Tabela 10. 

Tabela 10 - Relação entre resiliência e avaliação de dor de acordo com a 
escala graduada de dor crônica. São Paulo, 2016 

 
Resiliência 

valor p Número de 
observações 

Média (desvio 
padrão) 

Mínimo - 
Máximo 

Grau de dor    
0,595 b GRAU I 13 66,9 (12,3) 48 - 84 

GRAU II 33 70,3 (13,9) 24 - 93 
GRAU III 8 69,3 (14,5) 36 - 80 

Interferência da dor    0,110 a Baixa 46 68,2 (14,0) 24 - 93 
Alta 8 75,9 (6,4) 63 - 81 

Persistência da dor    0,884 a Não 8 69,4 (11,7) 48 - 81 
Sim 46 69,3 (13,8) 24 - 93 

ª: Teste não paramétrico de Mann-Whitney. b: Teste de Kruskall-Wallis 
 



 

 

6 DISCUSSÃO 
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Este estudo procurou avaliar resiliência na população de idosos com e 

sem dor crônica. Também foram analisadas outras variáveis de interesse 

nesta população, como depressão, qualidade de vida, capacidade funcional 

e religiosidade. A população escolhida foi composta de idosos oriundos do 

Grupo de Atendimento Multidisciplinar ao Idoso (GAMIA) do HC-FMUSP, 

atendidos no Ambulatório de Geriatria da mesma instituição. Foram 

estudados 108 idosos, sendo 54 idosos portadores de alguma dor crônica e 

54 idosos sem dor crônica. 

A presença de dor foi observada mais em mulheres idosas (79,6%) 

semelhante a outros estudos. Estudo realizado no Brasil por Vasconcelos et 

al. (2009) com 934 idosos com dor mostrou que as mulheres foram mais 

acometidas (70,6%; n=337) do que os homens (29,4%; n=140), observando-

se maior prevalência (52,5%) entre os idosos de 75 a 84 anos. Dellaroza et 

al. (2008) em amostra de 172 idosos, observaram que mulheres referiram 

dor crônica (40,7%) mais frequentemente que os homens (21,5%). A média 

da idade na população estuda foi de 79,9 anos. 

Os locais de dor mais frequentes nesta amostra foram joelhos com 

27%, região lombar 19%, ombro 14%, membros inferiores 13%, membros 

superiores 11%. Alguns estudos convergem com dados encontrados por 

Lacerda et al. (2005), que numa população de 102 idosos, os locais mais 
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prevalentes foram a coluna lombar (44,4%), membros inferiores (40,7%), 

joelhos (25,9%), coluna cervical e membros superiores (14,8%) 

respectivamente. No estudo de Pimenta e Teixeira (2000), foram avaliados 

990 indivíduos com idade superior a 65 anos, observou-se como 

localizações mais frequentes de dor, as articulações (50%), região lombar 

(42%) e aquelas localizadas em membros inferiores (41%). No estudo atual, 

o local da dor mais prevalente foi em joelhos, 28%, que é articulação 

importante na mobilidade do ser humano e seu comprometimento pode levar 

a incapacidades funcionais nos idosos. 

Em relação ao tempo de dor, idosos com dor entre 1 e 5 anos foram 

mais frequentes, com 40,7% dos casos, seguidos dos idosos que 

apresentaram dor há mais de 10 ano, 25,9%. Estudo realizado por Dellaroza 

et al. (2013) com 1271 idosos na cidade de São Paulo mostrou que 13,4% 

sentiam dor entre 1 a 2 anos e 77,4% há mais de 2 anos. 

A resiliência teve comportamento diferente nos dois grupos. Ela foi 

menor nos idosos com dor crônica (69,4±13,4) e maior no grupo sem dor 

(80,1±7,4). A resiliência não variou em função da faixa etária em nenhum 

dos dois grupos (com e sem dor crônica). No Brasil em estudo realizado por 

Lopes e Martins (2011) que aplicou a Connor-Davidson Resilience Scale 

(CD-RISC), na versão apresentada e reduzida por Campbell-Sills e Stein 

(2007) com 10 itens (CD-RISC-10) abreviada e que concentra “as 

características fundamentais da resiliência” (Campbell-Sills e Stein, 2007), 

em 463 indivíduos de uma população geral mostrou que a média de 

pontuação foi 29,07, considerando valor total dessa escala de 40 pontos.  
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No Rio Grande do Sul, Oltramari (2010), que relacionou resiliência em 

idosos com e sem dor crônica, mostrou que o escore de resiliência 

identificado na amostra foi alto nos idosos. O estudo de Schure et al. (2013) 

mostrou em um grupo de idosos que, utilizando a CD RISC 10, 25% dos 

entrevistados relataram baixa resiliência, 41% relataram resiliência média, e 

34% relataram alta resiliência. 

Quanto ao grau de dor crônica, 20% estavam sem dor, 40% tinham 

baixa intensidade, 17% alta intensidade, 10% eram moderadamente 

limitantes, e 14% a dor limitava bastante suas atividades. 

A resiliência pode auxiliar os idosos a lidar de forma positiva com a 

dor crônica. Sturgeon e Zautra (2010) sugeriram que os mecanismos 

positivos protegem contra o sofrimento da dor e a incapacidade, e pode 

explicar a sustentabilidade de uma boa qualidade de vida de pacientes com 

dor crônica. Na verdade, ter boa resiliência parece desempenhar um papel 

de proteção em pacientes com osteoartrite (Wright et al., 2008), fibromialgia 

(Zautra et al., 2005 e 2007) e artrite (Smith e Zautra, 2008b). Ramírez-

Maestre et al. (2012) sugerem que a resiliência seja uma variável relevante 

para a prevenção de dor crônica e funcionamento físico nos pacientes com 

dor crônica. E ainda, está associada com níveis mais elevados de aceitação 

da dor e enfrentamento. Níveis mais baixos de intensidade de dor (Ong et 

al., 2010), de deficiência (Karoly e Ruehlman, 2006), catastrofização (Karoly 

e Ruehlman, 2006; Ong et al., 2010) e angústia (Smith e Zautra, 2008a; 

White et al., 2010) estão associados à maior resiliência. 
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Smith e Zautra (2008b) reforçam que a resiliência pode ter um papel 

importante na prevenção do sofrimento da dor crônica. No entanto, há 

poucos estudos sobre os efeitos da resiliência entre os pacientes com dor 

crônica (Karoly e Ruehlman,2006). 

Ong et al. (2010) afirmam que um recurso que ajuda os indivíduos a 

resistirem aos efeitos deletérios da dor no seu funcionamento diário, bem 

como na recuperação de déficits relacionados com a dor, são elevados 

níveis de emoção positiva. Evidências recentes indicam que aqueles 

indivíduos que têm maior resiliência apresentam menores níveis de 

catastrofização e mais experiências de emoções positivas do que aqueles 

com baixos níveis de resiliência, e que emoções positivas mediam o 

processo de recuperação para pessoas que são psiquicamente mais 

resilientes. Pessoas que normalmente relatam altos níveis de emoção 

positiva podem sustentar esses sentimentos em face aos efeitos negativos, 

mostrando maior equilíbrio emocional, melhor adaptação ao estresse e 

recuperação mais rápida (Ong et al., 2006). 

Pesquisas sobre resiliência e dor crônica em idosos são escassas. 

Resultados do presente estudo mostraram que menor resiliência esteve 

associada à dor crônica. E ao analisar os quatro fatores da resiliência 

(tenacidade, tolerância, amparo e intuição) e a diferença entre os dois 

grupos (com e sem dor), a redução na resiliência se mostrou consistente e 

presente em todos os fatores analisados, em especial, nos fatores: 

tenacidade e tolerância-adaptabilidade, que condiz com a análise realizada 

na versão brasileira, onde foram encontrados autovalores de 10,2; 1,5; 1,2 e 
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1,1 que representaram 40,8%, 5,8%, 4,7% e 4,3% da variância total 

respectivamente, permitindo propor a tenacidade e a adaptabilidade-

tolerância como as mais importantes, de acordo com as propriedades 

psicométricas encontradas na versão brasileira (Solano, 2016). 

Parece que quando idosos estão com dor, eles usam estratégias de 

enfrentamento mais eficazes do que as pessoas mais jovens (ou, dito de 

outra forma, eles "sabem o que funciona" para eles) e usam essas 

estratégias de forma mais consistente e com maior efeito do que as pessoas 

mais jovens (Meeks et al., 1989, Moos et al., 2006). Há algumas evidências 

preliminares de que idosos usam certas estratégias de enfrentamento da dor 

(como descansos e passeios) de forma consistente, dia após dia, 

independentemente dos episódios de dor, enquanto que os adultos mais 

jovens podem demorar para buscar esforços de enfrentamento com a piora 

da dor (Molton et al., 2008). 

A dor crônica esteve relacionada à menor resiliência, diferente do 

encontrado por Oltramari (2010), mas não é possível a partir do presente 

estudo, estabelecer relação causal entre resiliência e dor crônica, sendo 

possível pensar que pacientes com resiliência menor tendem a ter mais dor 

crônica, assim como a dor crônica em pacientes possa levar à diminuição da 

resiliência. Para a resposta a esta questão seria necessário um estudo 

longitudinal ao longo do tempo dos pacientes ou estudo de intervenção 

(sobre a dor ou resiliência). 

A prevalência de depressão em idosos é bastante variável, entre 10% 

e 78% segundo alguns autores (Buckberg et al., 1984; Bonica, 1985; Ward, 
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1990; Merskey, 1994a). Varia muito em função do tipo de idoso, se oriundo 

da comunidade, em unidade de atenção primária, hospitalizado ou o idoso 

em instituição de longa permanência. Na população geral da comunidade, a 

depressão ocorre em 5% dos idosos (Beekman et al., 1999; Katon et al., 

2003; Steffens et al., 2009; Byers et al., 2010). À medida que o idoso se 

torna uma pessoa mais doente e dependente, a prevalência de depressão 

aumenta (Glover e Srinivasa, 2013). 

A avaliação de depressão na amostra mostrou que os idosos com dor 

apresentaram diagnóstico de depressão em maior quantidade que os idosos 

sem dor crônica. Ocorreu em 35,2% dos pacientes com dor e não foi 

encontrada nos pacientes sem dor. A depressão é considerada juntamente 

com a ansiedade como as morbidades psiquiátricas mais frequentes em 

portadores de dor crônica. 

Em idosos com dor crônica a taxa de depressão é estimada em 19% 

a 28% no estudo realizado por Gleicher et al. (2011). Há alguns estudos 

recentes que também têm demonstrado que a dor crônica está associada à 

presença de ideação suicida em pessoas idosas (Tektonidou et al., 2011; 

Almeida et al., 2012). A dor e depressão podem apresentar efeito de 

retroalimentação, onde o aumento da dor pode promover aumento da 

depressão e vice-versa (Chou, 2007). 

Estudo realizado na cidade de São Paulo por Pimenta e Teixeira 

(2000) com 92 pacientes oncológicos divididos em dois grupos (com e sem 

dor), concluiu que dor e depressão caminham juntas e uma agrava a outra. 

Observou-se nesta pesquisa que os escores de depressão eram 
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significantemente mais elevados no grupo de doentes com dor que nos 

doentes sem dor. Clark et al. (1983) desenvolveram estudo para discriminar 

quais itens do Inventário de Depressão de Beck poderiam melhor prever a 

intensidade da depressão. Concluíram que a presença concomitante de 

ideação suicida, sensação de fracasso, sensação de culpa, isolamento 

social, indecisão e perda de satisfação podem, todos, serem critérios para a 

determinação da intensidade da depressão e, que a depressão, não é 

mascarada pela presença de doença física. 

Lavin e Park (2011) e Tektonidou et al., (2011) afirmam que 

aproximadamente um em cada quatro adultos mais velhos com dor crônica 

está em risco de depressão, e, para estes indivíduos, as consequências 

dessa alteração de humor incluem resultados muito graves, como piora na 

função física, isolamento social e ideação suicida. 

Em estudo realizado na Holanda com idosos em dois grupos com e sem 

depressão mostrou que os participantes deprimidos relataram mais locais de 

dor, mais dias de dor nos últimos seis meses, e maior intensidade de dor e 

incapacidade, comparado com o grupo sem depressão (Hanssen et al., 2014). 

Na amostra do presente estudo, mais de um terço dos pacientes com 

dor apresentavam depressão, expondo estes pacientes aos dois sofrimentos 

causados pela depressão e pela dor crônica. A alteração de humor é uma 

característica comum entre os pacientes com dor crônica, porém na 

população idosa parece ser pouco valorizada. Um dado interessante 

encontrado foi a ausência de depressão no grupo de idosos sem dor crônica, 

eventualmente, em função do tamanho da amostra, que foi calculada para a 

variável resiliência e não para as outras variáveis. 
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A intensidade da dor e a mobilidade física podem prever as limitações 

funcionais e são intensamente influenciadas por outros fatores como 

estratégias de enfrentamento e humor (Baron et al., 1987; Keefe et al., 1987; 

Dekker et al., 1992; McAlindon et al., 1993; Hopman-Rock et al., 1997; 

Steultjens, 2001). No entanto, no presente estudo não foi possível fazer a 

relação entre os grupos de idosos com e sem dor crônica e a medida da 

incapacidade funcional, pois em ambos os grupos todos os idosos eram 

independentes e não tinham nenhum impacto negativo em suas 

capacidades funcionais, ou seja, todos tinham independência funcional. 

Em relação à QV pode-se observar que a qualidade de vida foi pior 

nos pacientes do grupo com dor, ocorrendo em todos os domínios. A dor 

comprometeu a capacidade funcional, no aspecto físico (mesmo não 

mostrando impacto na avaliação da capacidade funcional, conforme citado 

anteriormente), social, emocional, na vitalidade, dor, saúde mental e estado 

geral de saúde. Estes dados estão de acordo com o que mostram vários 

estudos, em que a qualidade relacionada à saúde é menor em pacientes 

com dor crônica do que nos indivíduos saudáveis (Stewart et al., 1989; 

Kempen et al., 1997; Schlenk et al., 1998; Haythornthwaite e Benrud-Larson, 

2000; Bergman et al., 2004; Pagano et al., 2004; Otto et al., 2007; Gustorff et 

al., 2008; Gormsen et al., 2010). Muitos autores sugerem que a dor seja a 

principal causa da baixa qualidade de saúde de vida (Svendsen et al., 2005; 

Gormsen et al., 2010). Estudo realizado por Adorno e Neto (2013) com 

pacientes adultos com lombalgia crônica mostrou escores significativamente 

menores em todos os aspectos de saúde relacionados com qualidade de 
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vida (SF-36) em relação a pessoas saudáveis. Dor crônica tem 

consequências negativas para a saúde geral (Becker et al., 1997) e para o 

bem-estar social e psicológico (Gureje et al., 1998; Lamé et al., 2005). 

Behrouz et al. (2012), em estudo com 160 idosos divididos em 04 

grupos: dois grupos divididos entre idosos ativos e sedentários com 

osteoartrite e ainda mais dois grupos ativos e sedentários saudáveis, 

compararam a qualidade de vida. Os resultados mostraram que o grupo 

saudável ativo de idosos teve QV significativamente maior que os outros três 

grupos. E, mesmo o grupo de idosos ativos com osteoartrite tinham melhor 

QV do que os grupos sedentário com osteoartrite e o saudável. O estudo 

concluiu que a atividade física é um importante aspecto na QV. A diminuição 

na QV nos domínios físico e de relações sociais dos idosos com dor crônica 

pode afetar também a manutenção da autonomia do idoso, o que poderá 

limitar o desempenho de suas atividades cotidianas, tornando-o dependente 

dentro de seu contexto social, econômico e cultural (Lung et al.,2004). 

Cunha e Mayrink (2011) em estudo transversal descritivo, exploratório 

com uma amostra composta por 50 idosos, com diagnóstico clínico de dor 

crônica e idade igual ou superior a 60 anos, e utilizando como instrumento 

de avaliação questionário de QV, observaram pequena relação entre a 

intensidade de dor e o domínio físico e o domínio psicológico. 
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Sabe-se que não existe um escore mínimo aceitável de qualidade de 

vida em idosos, principalmente em relação à dor crônica. Porém, como foi 

observado, estudos têm mostrado que a dor crônica, principalmente em 

idosos, afeta diretamente sua funcionalidade gerando um sentimento de 

impotência e incerteza podendo acarretar tristeza e isolamento social, 

afetando assim diversos aspectos da vida do idoso. 

No presente estudo foi realizada a análise da correlação entre 

resiliência e depressão, e foi observado que a resiliência é inversamente 

proporcional à depressão. Os idosos deprimidos apresentaram resiliência 

menor, 63 pontos, e idosos não deprimidos tiveram índice de resiliência mais 

alto, 76 pontos. A relação entre baixa resiliência e transtornos de humor já 

foi mostrada (Pollack et al., 2004; Degnan e Fox, 2007). Aroian (1997), 

Heilemann et al. (2003) e Bonnano (2004) afirmam que indivíduos com 

menor resiliência apresentam maior vulnerabilidade para o desenvolvimento 

de depressão e somatizações. Em população americana, acima de 50 anos, 

resiliência e depressão tinham associações significativas na autoavaliação e 

sua relação com o envelhecimento (Jester et al., 2013). O suporte no 

processo de envelhecer pode ser tão forte quanto o de reduzir deficiência 

física, sugerindo um papel importante para a psiquiatria na promoção do 

envelhecimento bem-sucedido. 

Idosos chineses da comunidade quando avaliados quanto a 

resiliência, sintomas depressivos e eventos estressantes da vida, 

mostraram que o maior número de eventos estressantes na vida e menores 

níveis de resiliência estiveram associados com maiores níveis de 
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sintomatologia depressiva (Lin et al., 2015). Os estudos em populações 

americana, chinesa e o presente estudo parecem mostrar que a 

associação entre resiliência baixa e depressão não parece sofrer 

importante influência cultural ou étnica. 

Na associação da resiliência e qualidade de vida, o estudo mostrou 

menor índice de resiliência relacionado aos domínios físicos, estado geral de 

saúde, mental e dor. Alguns estudos como de Ravandi et al. (2013), com 

indivíduos numa população geral com dor crônica mostraram que a 

resiliência pode prever a qualidade de vida. A análise indicou que pontuação 

elevada na resiliência poderia antecipar positivamente a qualidade de vida. 

No presente estudo houve associação entre piora do estado geral de saúde, 

mental e dor com menor resiliência. Assim, idosos com níveis mais elevados 

de resiliência têm melhor qualidade de vida. Da mesma maneira que 

Ravandi et al. (2013), foi observada piora do domínio de saúde mental 

associado à menor resiliência, evidenciando a importância da resiliência na 

domínio psíquico da qualidade de vida. Altos níveis de resiliência também 

refletem maiores níveis no domínio social da qualidade de vida. Um estudo 

longitudinal mostrou que os idosos com melhores índices de resiliência 

tinham melhor aspecto físico e saúde mental (Shen e Zeng, 2010). O 

presente estudo mostrou associação entre resiliência e qualidade de vida em 

idosos na maior parte de seus domínios. 

Resiliência e religiosidade estiveram relacionadas apenas no aspecto 

organizacional, que se refere à frequência a encontros religiosos como 

missas e cultos. Nos aspectos não-organizacionais da religiosidade, como 
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rezar, ler livros, assistir programas religiosos na televisão e religiosidade 

intrínseca (sentimento de significado último da vida, em que a pessoa busca 

harmonizar suas necessidades e interesses às suas crenças) não houve 

associação com a resiliência. Assim, existe a possibilidade que frequência a 

eventos como missas e cultos, que são eventos de interação social com um 

grupo maior de pessoas seja mais afetado pela resiliência, ou vice-versa, do 

que a religiosidade intrínseca, que é mais individual. 

Em estudo recente brasileiro, realizado em uma cidade de Minas 

Gerais com idosos, foram avaliadas a QV, depressão e religiosidade. Os 

resultados revelaram que os idosos apresentaram elevado índice de 

religiosidade, que esteve associado de forma positiva à qualidade de vida, 

mas não teve relação com os sintomas depressivos. Os autores concluíram 

que a religiosidade está relacionada a melhores índices de qualidade de vida 

em idosos (Chaves et al., 2014). 

Mesmo sendo pequeno o número de estudos entre religiosidade e 

resiliência, parece que as formas de enfrentamento da dor como a 

religiosidade/espiritualidade têm se mostrado importantes (Castro et al., 

2008) e associadas ao controle do estresse (Oliveira et al., 2008), também 

podendo auxiliar na maneira de lidar com a dor. Em relação ao 

enfrentamento e a busca pelo equilíbrio biopsicossocial e espiritual, há 

evidências de mudanças fisiológicas relacionadas à 

religiosidade/espiritualidade (Wachholtz et al., 2007; Anderson, 2008; 

Chapman et al., 2008; Johnstone et al., 2008), independentemente da 

religião em si (Oliveira et al., 2008). 
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Saul (2015), observou que a religiosidade foi um aspecto citado como 

importante no enfrentamento da dor crônica em idosos. Laughlin (2013) que 

investigou a relação entre a resiliência aferida pela CD RISC 25 e 

religiosidade pela Brief RCOPE, encontrou uma moderada relação entre 

resiliência e enfrentamento positivo. A religião contribui para a promoção e a 

manutenção do bem-estar dos idosos, seja por meio do consolo espiritual, 

da rede de apoio social e/ou pelas regras de conduta moral e espiritual que 

ela estabelece (Cardoso e Ferreira, 2009). Afirmam, ainda, que a religião é 

benéfica aos idosos, lhes permitindo perceber as suas experiências de vida, 

aumentar o controle sobre si e sobre os seus sentimentos. 

O estudo de Rippentrop et al. (2005) avaliou a relação entre 

religião/espiritualidade e saúde física e saúde mental em pacientes com dor 

musculoesquelética crônica. Religião/espiritualidade foi avaliada através do 

Inventário Breve de Medida Multidimensional da Religião/Espiritualidade. Os 

autores verificaram que as crenças religiosas e espirituais no paciente com 

dor aparecem de modo diferente da população geral. A prática religiosa, por 

exemplo, oração, meditação ou o uso de mídia religiosa, foi inversamente 

relacionada com os resultados da saúde física, indicando que aqueles que 

possuíam pior saúde física eram mais propensos a se envolver em 

atividades religiosas privadas. Perdão, coping, diário espiritual, apoio 

religioso e alta intensidade religiosa/espiritual predisseram significativamente 

o estado de saúde mental. Religião/espiritualidade não esteve relacionada 

com a intensidade e interferência na vida devido à dor. Este estudo 

estabeleceu relações entre religião/espiritualidade e saúde em uma 
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população com dor crônica, e enfatizou que a religião/espiritualidade pode 

ter custos e benefícios para a saúde das pessoas com dor crônica. 

Wiech et al. (2008) afirmaram que, embora, a crença religiosa seja 

frequentemente citada como colaboradora no alívio das doenças físicas, 

incluindo a dor, não está claro quais os mecanismos psicológicos e neurais 

exercidos pela crença religiosa na dor. Existe a hipótese de que a crença 

religiosa ajude os doentes a reinterpretar o significado emocional da dor, 

levando a um distanciamento emocional. Os autores através da utilização de 

métodos de neuroimagem como a ressonância magnética funcional em 

católicos praticantes e ateus confessos, encontraram que durante a 

estimulação dolorosa a existência de uma forma de analgesia dependente 

do contexto que foi desencadeada pela apresentação de uma imagem com 

um conteúdo religioso, mas não pela apresentação de uma imagem para os 

ateus. Conforme confirmado por meio de dados comportamentais, a 

contemplação da imagem religiosa permitiu que o grupo religioso se 

separasse da experiência de dor. O estudo sugeriu que a crença religiosa 

possa fornecer uma estrutura que permita que os indivíduos envolvam 

processos cerebrais reguladores da dor. 

A resiliência refere-se à capacidade de lidar e adaptar-se à 

adversidade, afetando diversos aspectos da vida. A resiliência individual e 

psicológica envolve a flexibilidade emocional e a disponibilidade de 

estratégias de resolução de problemas e, na dor crônica, esses recursos 

podem facilitar estilos de enfrentamento adaptativos, como a aceitação da 

dor (Wagnild e Young, 1993). 
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Pode-se analisar que o envelhecimento pode gerar acréscimos à 

resiliência pessoal e, diante da dor crônica poderia minimizar o impacto 

perturbador, auxiliando no ganho de resiliência? 

Diante desse cenário, talvez a resiliência possa desempenhar um 

papel significativo no enfrentamento da dor crônica e contribuir para o 

desenvolvimento de recursos internos que ajudem a lidar de forma positiva 

com as adversidades. 

Tem-se ainda poucos estudos sobre o trinômio resiliência-dor crônica-

envelhecimento. O presente estudo não tem, a partir dos resultados obtidos, 

como responder à estas perguntas por tratar-se de um estudo transversal. 

Este estudo mostrou associação entre resiliência e dor crônica, mas não 

conseguiu demonstrar a causalidade dos dois fenômenos, sendo uma 

limitação do estudo. Estas questões podem ser abordadas através de 

estudos longitudinais e/ou de intervenção, o que poderá mostrar o 

comportamento da resiliência e da dor crônica ao longo tempo ou após uma 

intervenção. 
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O estudo concluiu: 

- A resiliência foi menor em idosos portadores de dor crônica que em 

idosos sem dor crônica. 

- A depressão foi mais prevalente em idosos portadores de dor crônica 

do que em idosos sem dor crônica 

- A qualidade de vida foi pior nos idosos com dor crônica do que idosos 

sem dor crônica. 

- Não houve relação entre religiosidade, capacidade física e dor em 

idosos. 
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Anexo A - Comissão de Ética para análise de Projetos de Pesquisa 
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Anexo B - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE 

 

 

 

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO-HCFMUSP 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU RESPONSÁVEL LEGAL 

1. NOME: .:............................................................................. .................................................. 
DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº : ........................................ SEXO :    .M □   F  □ 
DATA NASCIMENTO: ......../......../......  
ENDEREÇO ..................................... Nº ........................... APTO: .................. 
BAIRRO:......................................................... CIDADE  .........................................................  
CEP:.........................................  TELEFONE: DDD (............) .................................................  

2.RESPONSÁVEL LEGAL .........................................................................................................  
NATUREZA (grau de parentesco, tutor, curador etc.) .............................................................  
DOCUMENTO DE IDENTIDADE :....................................SEXO:  M □   F □   
DATA NASCIMENTO.: ....../......./...... 
ENDEREÇO:............................................................. Nº ................... APTO: ..........................  
BAIRRO: ....................................................... CIDADE: ..........................................................  
CEP: ............................. TELEFONE: DDD (............)..............................................................  

__________________________________________________________________________
_ 

DADOS SOBRE A PESQUISA 

1. TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA  : RESILIÊNCIA, DEPRESSÃO E CAPACIDADE 
FUNCIONAL EM IDOSOS COM DOR CRÔNICA. 
PESQUISADOR : Pesquisador responsável: Enfermeira Marcia Morete                             
                              Pesquisador orientador: Prof. Dr. Hazem Adel Ashmawi                             
               Pesquisador participante: Prof. Dr Wilson Jacob Filho e Dra Flavia Campora 
 
 

CARGO/FUNÇÃO: MEDICO   INSCRIÇÃO CONSELHO REGIONAL Nº .................  

UNIDADE DO HCFMUSP: SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA E TRATAMENTO DE DOR 
3. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA: 

     RISCO MÍNIMO □      

  

4.DURAÇÃO DA PESQUISA : 2 ANOS 
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HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO-HCFMUSP 

O (A) senhor (a) está sendo convidado a participar de um projeto sobre RESILIÊNCIA, DEPRESSÃO E 
CAPACIDADE FUNCIONAL EM IDOSOS COM DOR CRÔNICA. Esta pesquisa tem como finalidade 
medir o grau de resiliência, ou seja, a capacidade que as pessoas idosas têm de reagir a situações 
adversas da vida e como superam essas dificuldades. 
A sua participação nessa pesquisa será em responder aos seguintes questionários: a escala de 
resiliencia (enfrentamento), de depressão (impacto emocional) e capacidade funcional (habilidades 
do dia-a-dia) na população idosa, durante o momento em que aguarda a sua consulta médica nesse 
ambulatório. Caso tenha dúvida em relação aos questionários ou quaisquer dificuldades de 
preenchimento que surgir, poderá solicitar ajuda do pesquisador. Os questionários são compostos 
por perguntas de múltipla escolha que o (a) senhor (a) deve assinalar a resposta que corresponde a 
situações de sua vida, isso tomará cerca de 20 minutos do seu tempo. 

Se o (a) senhor(a) optar por não participar do projeto, não há problema. Ao participar deste projeto 
o senhor ajudará a identificar aspectos importantes que envolvem a dor crônica na população idosa 
que consideramos relevantes na avaliação e tratamento da dor.  

O pesquisador responsável por esta pesquisa é a Enfermeira Marcia Morete e o pesquisador 
orientador da pesquisa é o médico Prof. Dr. Hazem Adel Ashmawi, que podem ser encontrados na 
Divisão de Anestesia, localizada no 8º andar do PAMB-Prédio dos Ambulatórios do Instituto Central 
do Hospital das Clínicas, sito na Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 255 - Cerqueira César - 05403-000 
/ São Paulo – Brasil, Telefone(s) 3069-6680. Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a 
ética da pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua Ovídio Pires de 
Campos, 225 – 5º andar – tel: 3069-6442 ramais 16, 17, 18 ou 20, FAX: 3069-6442 ramal 26 – E-mail: 

cappesq@hcnet.usp.br.  

É garantida a liberdade da retirada do seu consentimento a qualquer momento e deixar 
de participar do estudo, sem qualquer prejuízo à continuidade de seu tratamento na Instituição. As 
informações obtidas serão analisadas em conjunto com a de outros pacientes, não sendo divulgada a 
identidade de nenhum paciente.  

O (a) senhor(a) tem o direito de ser mantido atualizado sobre os resultados parciais das 
pesquisas, quando em estudos abertos, ou de resultados que sejam do conhecimento dos 
pesquisadores. Não há despesas pessoais para o(a) senhor(a) em qualquer fase do estudo. Também 
não há compensação financeira relacionada à sua participação. 

O(a) senhor(a) tem o compromisso de que os pesquisadores irão utilizar os dados e o 
material coletado somente para esta pesquisa. 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que 
foram lidas para mim, descrevendo o estudo sobre “RESILIÊNCIA, DEPRESSÃO E CAPACIDADE 
FUNCIONAL EM IDOSOS COM DOR CRÔNICA”. 

Eu discuti com a enfermeira Marcia Morete sobre a minha decisão em participar nesse 
estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a serem 
realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos 
permanentes. Ficou claro também que minha participação é isenta de despesas e que tenho garantia 
do acesso a tratamento hospitalar quando necessário. Concordo voluntariamente em participar 
deste estudo e poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o 

mailto:cappesq@hcnet.usp.br
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mesmo, sem penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido, ou 
no meu atendimento neste Serviço. 

Assinatura do paciente/representante legal                                      Data         /       /        

-------------------------------------------------------------------------  

Assinatura da testemunha                                                   Data         /       /        

para casos de pacientes analfabetos, semi-analfabetos ou portadores de deficiência auditiva ou 
visual. 

________________________________________________________________________ 

(Somente para o responsável do projeto) 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido deste 
paciente ou representante legal para a participação neste estudo. 

-------------------------------------------------------------------------  

Assinatura do responsável ou executante  Data         /       /        
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Apêndice A - Caracterização da Amostra e Mini Exame Mental - MEEM 

 

 

 

 



APÊNDICES - 121 

 

Apêndice B - Escala de Depressão Geriátrica - GDS 

 

 

 
 
 



APÊNDICES - 122 

 

Apêndice C - Medida da Independência Funcional 
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Apêndice D- Questionário de Qualidade de Vida - SF-36 

 

1 - Em geral você diria que sua saúde é:  

Excelente Muito Boa Boa Ruim Muito Ruim 
1 2 3 4 5 

 
2 - Comparada há um ano atrás, como você se classificaria sua saúde em geral, agora? 

Muito Melhor Um Pouco Melhor Quase a Mesma Um Pouco Pior Muito Pior 
1 2 3 4 5 

 
3 - Os seguintes itens são sobre atividades que você poderia fazer atualmente durante um dia comum. 
Devido à sua saúde, você teria dificuldade para fazer estas atividades? Neste caso, quando?  

Atividades Sim, dificulta 
muito 

Sim, dificulta 
um pouco 

Não, não 
dificulta de 

modo algum 
a) Atividades Rigorosas, que exigem muito esforço, 
tais como correr, levantar objetos pesados, participar 
em esportes árduos. 

1 2 3 

b) Atividades moderadas, tais como mover uma mesa, 
passar aspirador de pó, jogar bola, varrer a casa. 1 2 3 

c) Levantar ou carregar mantimentos 1 2 3 
d) Subir vários  lances de escada 1 2 3 
e) Subir um lance de escada 1 2 3 
f) Curvar-se, ajoelhar-se ou dobrar-se 1 2 3 
g) Andar mais de 1 quilômetro 1 2 3 
h) Andar vários quarteirões 1 2 3 
i) Andar um quarteirão 1 2 3 
j) Tomar banho ou vestir-se 1 2 3 

 
4 - Durante as últimas 4 semanas, você teve algum dos seguintes problemas com seu trabalho ou 
com alguma atividade regular, como consequência de sua saúde física?   

 Sim Não 
a) Você diminui a quantidade de tempo que se dedicava ao seu trabalho ou a outras 

atividades? 
1 2 

b) Realizou menos tarefas do que você gostaria? 1 2 
c) Esteve limitado no seu tipo de trabalho ou a outras atividades. 1 2 
d) Teve dificuldade de fazer seu trabalho ou outras atividades (p. ex. necessitou de 

um esforço extra).   
1 2 

 
5 - Durante as últimas 4 semanas, você teve algum dos seguintes problemas com seu trabalho ou 
outra atividade regular diária, como consequência de algum problema emocional (como se sentir 
deprimido ou ansioso)?  

 Sim Não 
a) Você diminui a quantidade de tempo que se dedicava ao seu trabalho ou a outras 

atividades? 
1 2 

b) Realizou menos tarefas do que você gostaria? 1 2 
c) Não realizou ou fez qualquer das atividades com tanto cuidado como geralmente 

faz. 
1 2 

 
6 - Durante as últimas 4 semanas, de que maneira sua saúde física ou problemas emocionais 
interferiram nas suas atividades sociais normais, em relação à família, amigos ou em grupo? 

De forma nenhuma Ligeiramente Moderadamente Bastante Extremamente 
1 2 3 4 5 
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7 - Quanta dor no corpo você teve durante as últimas 4 semanas?  

Nenhuma Muito leve Leve Moderada Grave Muito grave 
1 2 3 4 5 6 

 
8- Durante as últimas 4 semanas, quanto a dor interferiu com seu trabalho normal (incluindo o trabalho 
dentro de casa)? 

De maneira alguma Um pouco Moderadamente Bastante Extremamente 
1 2 3 4 5 

 

9- Estas questões são sobre como você se sente e como tudo tem acontecido com você durante as 
últimas 4 semanas. Para cada questão, por favor dê uma resposta que mais se aproxime de maneira 
como você se sente, em relação às últimas 4 semanas. 

 
Todo 

Tempo 

A maior 
parte do 
tempo 

Uma boa 
parte do 
tempo 

Alguma 
parte do 
tempo 

Uma 
pequena 
parte do 
tempo 

Nunca 

a) Quanto tempo você tem se 
sentindo cheio de vigor, de vontade, 
de força?  

1 2 3 4 5 6 

b) Quanto tempo você tem se 
sentido uma pessoa muito nervosa? 1 2 3 4 5 6 

c) Quanto tempo você tem se 
sentido tão deprimido que nada pode 
anima-lo? 

1 2 3 4 5 6 

d) Quanto tempo você tem se 
sentido calmo ou tranquilo? 1 2 3 4 5 6 

e) Quanto tempo você tem se 
sentido com muita energia? 1 2 3 4 5 6 

f) Quanto tempo você tem se sentido 
desanimado ou abatido? 1 2 3 4 5 6 

g) Quanto tempo você tem se 
sentido esgotado? 1 2 3 4 5 6 

h) Quanto tempo você tem se 
sentido uma pessoa feliz? 1 2 3 4 5 6 

i) Quanto tempo você tem se sentido 
cansado?  1 2 3 4 5 6 

 

10 - Durante as últimas 4 semanas, quanto de seu tempo a sua saúde física ou problemas emocionais 
interferiram com as suas atividades sociais (como visitar amigos, parentes, etc.)? 

Todo Tempo A maior parte do 
tempo 

Alguma parte do 
tempo 

Uma pequena 
parte do tempo 

Nenhuma parte do 
tempo 

1 2 3 4 5 
 

11 - O quanto verdadeiro ou falso é cada uma das afirmações para você?  

 Definitivament
e verdadeiro 

A maioria 
das vezes 
verdadeiro 

Não sei 
A maioria 
das vezes 

falso 

Definitivamente 
falso 

a) Eu costumo adoecer  um 
pouco mais facilmente que 
as outras pessoas 

1 2 3 4 5 

b) Eu sou tão saudável 
quanto qualquer pessoa que 
eu conheço 

1 2 3 4 5 

c) Eu acho que a minha 
saúde vai piorar 1 2 3 4 5 

d) Minha saúde é excelente 1 2 3 4 5 
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Apêndice E - Escala de Resiliência Connors & Davidson 
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Apêndice F- Índice de Religiosidade da Universidade de Duke 
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Apêndice G-  Escala Graduada de Dor Crônica - EGDC-Br 
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