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"A explicação científica  não consiste,  como fomos levados a  imaginar,  na  

redução do complexo ao simples. Ao contrário, ela consiste, na substituição  

de uma complexidade menos inteligível por outra mais inteligível."

O Pensamento Selvagem -
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"Falamos de algumas pessoas que são transparentes para nós. Todavia, é  
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é mais, mesmo que se tenha um domínio total do idioma do país. Nós não  

compreendemos o povo (e não por não compreender o que eles falam entre  

si). Não nos podemos situar entre eles."
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RESUMO

FERREIRA, K.  S.  Tese (Doutorado).  Ribeirão Preto,  Universidade de São Paulo, 
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, 2012

Moçambique é um país  que vem passando por  profundas mudanças políticas e 
sociais nos últimos 50 anos. Dentro deste contexto, em 1996, uma Unidade de Dor 
foi criada no Hospital Central de Maputo. O objetivo do presente estudo foi descrever 
e analisar os aspectos epidemiológicos, clínicos e emocionais de pacientes com dor 
crônica atendidos na Unidade de Dor. Um total de 118 pacientes foram entrevistados 
por um período de 2 meses. Destes, 79 (66,9%) eram mulheres e 39 (33,1%) eram 
homens. A média de idade foi de 52,4 anos, com um desvio padrão de 13,7. Cento e 
sete (90,7%) eram negros. Quarenta pacientes (33,9%) tiveram o diagnóstico da dor 
neuropática,  40 (33,9%) apresentaram dor  ostheomuscular,  8  (6,8%) tiveram dor 
relacionada com a SIDA, 17 (14,4%) tiveram dor  oncológica.  A média da escala 
numérica de dor foi 8,37 e a media de duração da dor crônica foi  41,75 meses. 
Independentemente do seu tratamento na unidade de dor, entre os medicamentos 
abortivos para a dor, o paracetamol foi o mais utilizado e amitriptilina profilático foi o 
mais amplamente utilizado. Cinqüenta e oito pacientes (49,2%) também receberam 
algum tratamento de curandeiros locais.  Quanto aos aspectos emocionais,  foram 
encontrados  39  (33,1%)  pacientes  que  preenchiam  os  critérios  do  DSM-IV  de 
transtorno  depressivo.  Estes  resultados  são  discutidos  com  base  nos  aspectos 
culturais envolvidos.

Palavras-chave:  África,  dor  crônica,  religião,  depressão,  medicina  alternativa, 
sociocultural
 



ABSTRACT

FERREIRA, K.  S.  Tese (Doutorado).  Ribeirão Preto,  Universidade de São Paulo, 
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, 2012

Mozambique is a country that has been experiencing profound political and social  
changes over the last 50 years. Within this context, in 1996 a Pain Unit was set up in 
the Central Hospital of Maputo. The objective of the present study was to describe 
and  analyze  the  epidemiological,  clinical  and  emotional  aspects  of  patients  with 
chronic pain attended at the Pain Unit. A total of 118 patients were interviewed over a 
period of 2 months. Of these, 79 (66.9%) were women and 39 (33.1%) were men. 
Mean patient age was 52.4 years, with a standard deviation of 13.7. Hundred seven 
(90,7%) were black. Forty patients (33,9%) had a diagnosis of neuropathic pain, 40 
(33,9%) had ostheomuscular pain, 8 (6,8%) had pain related to SIDA, 17 (14,4%) 
had oncologic pain. Mean of visual analogic scale for pain was 8,37 and chronic pain 
duration was 41,75 months . Regardless of their treatment at the Pain Unit, between 
the abortive medications for pain, paracetamol was the most used and prophylactic 
amitriptyline was the most widely used. Fifty eight patients (49.2%) also received 
some treatment from local healers. When emotional aspects were considered, 39 
(33.1%) patients  were  found  to  have  depressive  symptoms that  fulfilled  DSM IV 
criteria of depressive disorder.  These results are discussed based on the cultural 
aspects involved.

Keywords:  Africa,  chronic  pain,  depression,  religion,  alternative  medicine, 
sociocultural
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1 INTRODUÇÃO

1.1 Considerações históricas sobre a África

Por  muito  tempo,  mitos  e  preconceitos  de  toda  espécie  esconderam  do 

mundo a real história da África. A falta de fontes e documentos escritos dificultava 

estudos científicos e, ainda hoje, a maior parte deles apresenta uma imagem racial e 

eurocêntrica do continente africano.  Por quase um século, o continente africano foi 

submetido à dominação européia. Ao lutar por sua independência, a África contribuiu 

também para modificar o curso da história mundial  e a Europa, por  sua vez, foi  

forçada  a  assimilar  a  lição  de  responsabilidade  internacional  e  humildade 

democrática  que  o  desafio  africano  lhe  impunha.  Com  a  descolonização,  os 

oprimidos se colocaram um passo a frente na caracterização de suas identidades e 

seus  valores.  O  sentimento  de  pan-africanismo,  de  uma  unidade  racial  negra, 

resultado do racismo imposto pelos colonizadores, aflorou em todo o continente. 

Todas as nações, salvo a Republica Sul-Africana e a Namíbia, aderiram nos anos 80 

a uma organização internacional denominada Organização pela Unidade Africana 

(OUA).  

Mas, afinal,  quem são os africanos? Pode-se afirmar que a África é muito 

mais que um único país e muito menos do que as mais de cinqüenta entidades 

territoriais divididas por fronteiras artificiais pela Europa. Neste sentido, a idéia de 

pan-africanismo parece um conceito simplista. Cada nação, com as peculiaridades 

que lhe cabe, constitui uma imensa diversidade política e cultural. Uma das grandes 

ironias da historia moderna reside no fato de o colonialismo europeu ter lembrado 

aos africanos que eles eram africanos. (1) 

“Sobre todo o continente, sem que uma palavra sequer tenha  
sido  trocada  de  individuo  a  outro  ou  de  pais  a  outro,  os  
africanos olhavam a Europa, observavam se uns aos outros e  
sabiam que, face ao europeu, eles eram apenas um.” Julius K.  
Nyerere/ Tanzania

A conferência de Durban, em 2001, tratou da avaliação dos avanços na luta 

contra o racismo, contra a discriminação racial, bem como a sugestão de medidas 
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de combate as expressões de racismo e intolerância. Entretanto, ainda hoje, ouvem-

se idéias relativas ao destino racial inerente aos negros, definido pela condição de 

vítima e passividade. O maior desafio atual é dar o espaço para se mostrar uma 

África rica em diversidades e original em idéias. Sua influência está em toda parte: 

na política de Nelson Mandela, na música negra americana, nas artes e literatura, 

nas religiões tradicionais praticadas no Brasil. Cabe a nós devolver-lhes o mérito que 

é de direito.  (2)

1.1.1 Moçambique

Figura 1: Mapa de Moçambique

Moçambique é um país que vem experimentando profundas mudanças nos 

últimos 50 anos. Conseguiu sua independência de Portugal em 1975 em uma guerra 

prolongada e sangrenta,  liderada pelo partido Frelimo,  primeiro sob liderança de 
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Eduardo Mondlane e, após seu assassinato, por Samora Machel. Coincidente com a 

Guerra Fria, a luta entre Portugal e a Frelimo, também foi a luta entre o Ocidente e o  

Bloco Soviético, que deu apoio militar e ideológico à Frelimo. Assim que um grupo 

de colonos iniciou a revolta em Maputo, a maioria dos portugueses fugiu do país, 

com medo de um governo de tendências marxistas. O capitalismo foi  substituído 

pela  socialização  dos  meios  de  produção,  as  indústrias  e  comércio  foram 

nacionalizados,  a  população  rural  foi  levada  às  aldeias  comunais.  Como  estas 

modificações  se  tornaram  uma  ameaça  à  hegemonia  do  capitalismo  na  África 

Austral,  a  África  do  Sul,  a  Rodésia  (Zimbábue),  antigos  colonos  portugueses  e 

Igrejas  Protestantes  americanas,  sob  a  bandeira  ideológica  da  democracia, 

apoiaram a organização Renamo (Resistência Nacional Moçambicana) numa guerra 

civil até o final da década de 80. Em 1992 Frelimo e Renamo se reuniram na mesa 

de negociações da Comunidade Santo Egídio,  em Roma, e assinaram o Acordo 

Geral de Paz. Desde então, houveram eleições gerais, vencidas pela Frelimo. A paz 

trouxe a  privatização da maioria  das  empresas estatais  e  Moçambique  manteve 

crescimento econômico deixando de pedir ajuda internacional para alívio da miséria.
(3) 

Estas foram as últimas décadas em Moçambique: um país pobre e agredido 

pela exploração colonial,  entre guerras e longos períodos de secas, lutando pela 

estabilização social, política e econômica. (3)

1.1.2 Dados gerais

Moçambique é um país da costa oriental da África Austral, limitado ao norte 

pela Zâmbia, Malawi e Tanzânia, ao leste pelo Oceano Índico, ao sul pela África do 

Sul e ao oeste pela Suazilândia e Zimbábue. Faz parte da CPLP (Comunidade dos 

Países de Língua Portuguesa), da Comunidade para o Desenvolvimento da África 

Austral (SADC), da Commonwealth, da Organização da Conferência Islâmica e da 

Organização  das  Nações  Unidas.  A capital  de  Moçambique  e  maior  cidade  é 

Maputo.(4-5)

http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica_do_Sul
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Figura 2: Cidade de Maputo

Tem uma população estimada em 20.069.738 milhões (dados do censo de 

2007,  Instituto  Nacional  de  Estatística,  Moçambique)  da  qual  29,8% é urbana e 

70,2% rural. É um país multirracial de maioria negra (98%).  

As  quatro  principais  cidades  moçambicanas  são  Maputo  (1.099.102 

habitantes),  Nampula  (477.900  habitantes  ),  Beira  (436.240  habitantes),  e 

Quelimane (192.876 habitantes). Apesar da guerra, catástrofes e epidemias, a taxa 

de crescimento populacional (2.4%) contínua elevada.  

O clima do país é tropical com estações seca no inverno e chuvosa no verão. 

As temperaturas médias em Maputo variam entre os 13-24 ºC em Julho a 22-31 ºC 

em Fevereiro. O clima é influenciado pelo regime de monções do Oceano Índico e 

pela corrente quente do Canal de Moçambique.

As  principais  atividades  econômicas  caracterizam-se  pela  agricultura 

(algodão, cana-de-açucar, mandioca), pesca, pecuária (bovinos), mineração (carvão, 

sal, bauxita e ouro) e indústria (alumínio, cerveja e tabaco).

A  diversidade  linguística  de  Moçambique  é  uma  das  suas  principais 

características culturais. Moçambique está entre os países onde o Português tem o 

estatuto de língua oficial  (artigo 10 da Constituição de 2004). Existe uma enorme 

diversidade de idiomas nacionais (num total aproximado de vinte línguas, sendo a 

maioria do grupo banto) que constituem as suas línguas maternas. A língua materna 

mais frequente em Moçambique é o emakhuwa (26.3%), seguido em segundo lugar 

pelo xichangana (11.4%) e em terceiro pelo elomwe (7.9%). 

Nas artes, é reconhecido pelas pinturas (técnica do batik),  escultura (etnia 

Makonde) e música. A timbila chope é um instrumento típico, tido como Patrimônio 

Universal.(4) 
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Figuras 3 e 4: Artesanato em Moçambique

Quanto  às  religiões,  28,4%  da  população  se  diz  católica,  apesar  do  forte 

sentimento  de  “contra-catequização”,  nascido  como  crítica  à  instituição  ligada  ao 

colonialismo português. A religião muçulmana está representada em todo o país (17,9%) 

e em todos os estratos sociais. É marcante entre os indianos, paquistaneses e negros 

mestiços. As religiões protestantes e evangélicas correspondem a 10,9% da população. 

No período contemporâneo, as “igrejas brasileiras” como a Igreja Universal do Reino de 

Deus, Deus é amor, etc. têm se estendido por todo o país.  Recentemente, a Rede 

Record de Televisão (brasileira), ligada à Igreja Universal do Reino de Deus, passou a 

emitir um canal aberto na capital do país com programação proselitista. (1,4,6) 

Figura 5: Catedral de Maputo
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As religiões tradicionais, animistas, correspondem a 2,1 % da população, porém, 

influenciam toda a trama da vida individual  e comunitária  na África.  Mesmo com a 

expansão da influência cristã e islâmica, estima-se que as bases da sociedade estejam 

ancoradas na religião tradicional. A religião tradicional é aberta e não faz proselitismo, 

tolerando novas religiões como novos saberes. Assim, o cristianismo se desenvolveu na 

África em relação estreita com as religiões tradicionais. Os valores morais continuam a 

ser ditados pelas religiões tradicionais. São caracterizados por respeito aos ancestrais e 

acesso às divindades por meio de orações e sacrifícios. (1,4,6) 

Quantos aos indicadores sociais, a taxa de analfabetismo está em torno de 

50,4 %. A expectativa de vida do moçambicano é de 49,4 anos. Considerando-se o 

país como um todo, as palhotas (casas construídas com palha) representam 85,5% 

das habitações. Estas, representam a falta de acesso da população às habitações 

de cimento, tradicionais nas construções do colonizador português. Os poços são 

utilizados por 46,9% da população para aquisição de água. Os telefones são meio 

de comunicação para 24% da população e 2,1% utiliza internet. (4,6) 

Figura 6: Palhota- Habitação típica de Moçambique

1.1.3 Moçambique e AIDS

O continente africano concentra o maior número de pessoas vivendo com o 

vírus do HIV no planeta. De acordo com dados da OMS e UNAIDS, até 2003 a África 

detinha mais da metade dos casos mundialmente registrados, em torno de 25 milhões 

de pessoas infectadas, num total de 46 milhões de casos em todo o mundo. (7)
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Dentro da África subsaariana,  as regiões austral  e oriental  apresentam os 

índices mais elevados de prevalência de HIV/AIDS, conforme dados da UNAIDS. 

Esses índices chegam a 38% em Botswana, estão acima de 30% em Zimbabwe, 

20,1% na África do Sul e 13% em Moçambique. (7)

A situação em Moçambique é parecida com a situação da África em geral:  

uma epidemia feminizada, concentrada na faixa etária entre os 20 e 50 anos, com 

problemas relativos a um alto índice de transmissão materno-infantil. A transmissão 

materno-infantil  (responsável  por  10% das infecções)  e  o alto  número de órfãos 

colocam a questão da AIDS infantil como um problema de grande escala. Tudo isto 

está associado à dificuldade de acesso à Terapia Anti-Retroviral na rede pública (até 

o ano de 2000 não havia TARV disponível, para a população). (7)

Tabela  1: Prevalência  HIV  entre  adultos  (15-39  anos)  por  região  e  total  nacional  em 
Moçambique:

Região Norte: 5,7%

Região Central: 16,5%

Região Sul ( Maputo ): 13,2%

Nacional: 12,2%o  (7)

1.1.4 Saúde e Doença em Moçambique 

Podemos  caracterizar  “doença”  como  uma  experiência  culturalmente 

aprendida,  vivenciada  de  maneira  diversa  nas  diferentes  populações.  Cultura 

corresponde a um conjunto de sistemas e idéias, conceitos, regras e significados 

compartilhados por uma sociedade, que conseguem auxiliar o indivíduo a vivenciar 

os fatos emocionalmente. A maioria destes valores e crenças com relação à saúde 

são aprendidos na infância durante o processo de socialização. (8) O homem precisa 

de tais fontes simbólicas para encontrar seus apoios no mundo. Não dirigido por 

padrões  culturais  —  sistemas  organizados  de  símbolos  significantes  —  o 

comportamento do homem seria um simples caos de atos sem sentido e explosões 

emocionais, e sua experiência não teria praticamente qualquer forma. A cultura não 

é apenas um ornamento da existência humana, mas uma condição essencial para 
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ela. (9) É também uma forma de “domesticação do aleatório” conferindo explicações e 

sentido ao que não se pode compreender e intervir. (11)

Dentro deste contexto, os aspectos relacionados à saúde e ao adoecer nas 

diversas  populações  precisam  ser  analisados  em  conjunto  com  sua  tradição  e 

significantes,  para  que  possam  ser  melhor  compreendidos.  As  religiões 

desempenham um papel importante neste processo. Em Moçambique, esta análise 

não poderia ser diferente. O sistema de interpretação de infortúnio, saúde e doença 

predominante na população moçambicana envolve uma associação com as religiões 

tradicionais,  as  quais  influenciam os valores  morais  e  condutas  na sociedade. (10, 

11,12,13)  Assim,  as  religiões  tradicionais  constituem  patrimônio  cultural  inestimável, 

exercendo influências na organização social e fatores relacionados à saúde e cura. 

A  sociedade  moçambicana  tem  uma  visão  muito  ampla  sobre  saúde, 

envolvendo  o  bem-estar  físico  e  social,  o  sucesso  no  trabalho,  escolha  dos 

casamentos,  saúde  dos  filhos,  felicidade  em  geral.  Os  males  físicos  podem 

representar  uma  desarmonia  nas  relações  sociais,  seja  com  seus  vizinhos, 

antepassados ou divindades. A figura do curandeiro simboliza o tratamento destes 

males, através de ervas, orações ou sacrifícios. (1)

Em artigo  apresentado  pelo  Professor  João  Schwalbach,  (10) na  Reunião  de 

História Geral da Medicina, em Lisboa – 2001, foi caracterizada a percepção de saúde-

doença-cura no contexto moçambicano, a qual estaria relacionada aos seguintes fatores:

* A vida humana é vista em três relações fundamentais: da pessoa com Deus; 

da pessoa com outra pessoa ou seu espírito; da pessoa com o ambiente.

*  Ter  saúde  é  estar  em  harmonia  e  as  doenças  aparecem  quando  esta 

harmonia se rompe ou enfraquece, devendo ser corrigida.

*  Os  espíritos  dos  mortos  podem tomar  possessão  de  pessoas  humanas 

vivas, provocando tormentos que devem ser tratados.

* Raramente se adoece por vias naturais. A doença é provocada por agente 

exterior, de origem natural ou sobrenatural.

* Devem ser tomadas medidas contra isto por meio de ritos e proteção, uso 

de amuletos, culto dos antepassados e das forças sobrenaturais, observância das 

normas culturais locais (observância dos tabus e interditos).

Segundo esta perspectiva holística, não basta tratar a doença para curar o 

paciente. É necessário se restabelecer o equilíbrio social, incluindo a harmonia com 

os antepassados. A doença não é, assim, o oposto de saúde. (11)

É frequente  pensarmos  que  a  população  moçambicana  procura  os  vários 

tipos de curandeiros devido a insuficiência de médicos, ou a falta de dinheiro das 
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famílias. Um tratamento com um nyanga (curandeiro) pode ser tão ou mais caro que 

tratamento médicos habituais. Neste sentido, não se pode considerar o curandeiro 

um médico “para os pobres” ou classes de nível intelectual inferior.(11) 

“O médico resolve os problemas de dor, mas o curandeiro resolve 
todo o resto” - Frase de paciente atendida durante a pesquisa.

O  espectro  de  atuação  dos  médicos  tradicionais  envolve  diagnóstico 

(adivinhação) e tratamento (por misturas de produtos vegetais, cortes na pele efetuados 

nos  pontos  considerados  vulneráveis  chamados  escarificações  ou  expulsão  de 

espíritos). Atualmente, os médicos tradicionais foram incluídos no Sistema de Saúde 

Público Moçambicano, em um Departamento do Ministério da Saúde, para atividades 

de  medicina  tradicional.  Estão  representados  pela  AMETRAMO  (Associação  dos 

Médicos Tradicionais de Moçambique). O objetivo deste Departamento é estabelecer 

uma cooperação bilateral:  por  um lado,  os  médicos tradicionais  são fiscalizados e 

podem receber orientações básicas sobre higiene e saúde, por outro lado o governo 

pode  tomar  conhecimento  de  necessidades  em  determinadas  áreas  do  país  e 

medicações fitoterápicas presentes em seu território. (10,11,13)

Ir ao médico, para a maior parte da população moçambicana, representa uma 

possibilidade de gerir  não só a enfermidade presente,  mas também as relações de 

solidariedade e conflito em que estão inseridos. É a possibilidade de adquirir uma mais-

valia de significado e reintegração social. (11) A participação do médico formal deve sempre 

estar  atenta  à  compreensão destes  aspectos  multidimencionais  das doenças e  seu 

tratamento.

Figura 7: Criança carregada em Capulana (tecido africano típico)
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1.2 Dor

Desde  os  primórdios  da  humanidade,  conforme  sugerem  registros  e 

documentos históricos, a dor tem sido objeto de interesse e preocupação por parte 

de várias populações. A busca por razões que justifiquem sua ocorrência e formas 

de  se  exercer  um  controle  sobre  este  sintoma,  segundo  variações  culturais  e 

temporais,  vem  gerando  atitudes  na  sociedade,  objetivando  seu  melhor 

entendimento e formas de tratamento.  (14) Já nos tempos de Hipócrates, na Roma 

Antiga, a dor era considerada uma manifestação de quebra do equilíbrio natural do 

organismo. (15)  

Segundo a IASP (International Association for the Study of Pain) o conceito de 

dor corresponde à “experiência sensitiva e emocional desagradável relacionada a 

lesão real ou potencial dos tecidos, onde cada indivíduo reage de acordo com suas 

experiências anteriores”. (16) 

O conceito de dor total, proposto em 1967 por Cicely Saunders, define que 

todos  os  aspectos  da  vida  do  paciente  (físico,  emocional,  social  e  espiritual) 

concorrem para a geração da dor e a manifestação do sofrimento. Assim, podemos 

compreender que aliviar a dor e o sofrimento vai muito além dos analgésicos e das 

técnicas. (17) 

Melzack  definiu  que  a  quantidade  e  qualidade  da  dor  que  sentimos  é 

determinada por nossas experiências prévias e pela forma como interpretamos suas 

causas e conseqüências. Além disso, a cultura em que estamos inseridos tem papel 

essencial na nossa sensibilidade e resposta a dor. (18)

A dor é parte de todos os relacionamentos humanos. Desde a infância, em 

quase  todas  as  sociedades,  a  dor  provoca  respostas  de  ajuda  na  mãe  ou 

cuidadores. Essa relação de dor resultando em cuidados persiste na vida adulta, 

estando relacionada ao ganho de atenção e suporte. Por outro lado, a punição física 

com atitudes que geram dor, leva à idéia de sofrimento como castigo induzindo a 

sentimentos  de  culpa  e  arrependimento.  Não  é  raro  que  algumas  sociedades 

justifiquem sua dor como punição ou castigo divino. Povos que costumam relacionar 

sua dor a expurgação de pecados podem ter dificuldade em aceitar e aderir a um 

tratamento. (8)
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As religiões funcionam socialmente como conjunto de crenças e práticas que 

orientam  um  grupo  ideológica  e  filosoficamente,  justificando  as  causas  dos 

infortúnios e restabelecendo a esperança na resolução dos problemas. Assim, tecem 

sua relação com o fenômeno doloroso, seja como justificadoras do sofrimento ou 

como alívio da angústia relacionada a este. (8)  A presença dos ritos de passagem e 

cerimônias ocorrem nas sociedades tribais ou tradicionais com mais força simbólica 

do  que  na  sociedade  capitalista  moderna.  Esta,  talvez,  seja  a  realidade  para 

algumas sociedades africanas.  Se por  um lado,  naquelas sociedades,  existe um 

significado  coletivo,  por  outro,  na  sociedade  moderna,  com  experiências 

individualizadas, a falta de ritos nos distancia da possibilidade de elaboração das 

tensões e conflitos. (19)

O processo de socialização tem dois momentos importantes: o confronto do 

indivíduo com a sociedade e o confronto do indivíduo consigo mesmo. O mundo 

social  existe  apenas  ao  se  constituir  como  sentido  para  os  indivíduos  e, 

dialeticamente,  os  indivíduos  só  constroem  o  significado  de  suas  experiências 

(inclusive da dor), mediante as referências coletivas. (19)

“Mais do que uma manifestação dos próprios sentimentos, é  
um modo de manifestá-los aos outros,  pois  assim é preciso  
fazer. Manifesta-se a si, exprimindo aos outros, por conta dos  
outros. É essencialmente uma ação simbólica”. Mauss, 1921.  
(20)

Como  a  dor  se  constitui  culturalmente,  é  preciso  contextualizar  todos  os 

envolvidos  neste  processo,  o  doente,  sua  família,  os  profissionais,  tradições  e 

crenças. Todos contribuem para um significado da dor a ser buscado. (19)
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Figura 8: Moradores de rua em Moçambique

1.2.1 Epidemiologia de dor   

As síndromes dolorosas continuam sendo um grande desafio por englobarem 

aspectos variados, tais como suas manifestações e intensidade no tempo, além de 

fatores  subjetivos  e  multidimensionais.  Não  há  um  consenso  universal  sobre  o 

tempo de duração necessário para que uma síndrome dolorosa seja considerada 

crônica,  entretanto,  a  Associação  Internacional  para  o  Estudo  da  Dor  (IASP) 

caracterizou  dor  crônica  como  uma  dor  que  persiste  por  mais  de  3  meses. 

Atualmente, a maioria dos estudos se baseia nesta definição. (16)

A prevalência  de  dor  crônica,  definida  na população em geral  pela  World 

Healthy Organization (WHO), varia em torno de 37% nos países desenvolvidos e 

41% nos países em desenvolvimento, com média de idade entre 45 e 65 anos e 

predomínio em mulheres. (25)

Tabela 2: Prevalência de dor crônica definida na população em geral pela World Healthy 
Organization (WHO) 

Dinamarca 20%

Estados Unidos 33%

Holanda 36%

Escócia 50%

Suécia 55%

Brasil 41%

Nepal 47%

África do Sul (mulheres) 45%

Outro estudo desenvolvido pela WHO, em atendimento primário,  encontrou 

dor  lombar em 47,8% de 5468 pacientes entrevistados,  cefaléia  em 45%,  dores 
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articulares  em  41%,  dores  nos  membros  em  34,3%.  68%  dos  entrevistados 

apresentavam dor em mais de um sítio. (26)

Nos  Estados  Unidos  aproximadamente  89  bilhões  de  dólares  são  gastos 

anualmente  com tratamento  de  dor  e  benefícios  trabalhistas  resultantes  de  sua 

incapacidade física. Dor músculo-esquelética e lombalgias são os tipos de dor mais 

freqüentes, porém, muitas pessoas com dor crônica apresentam múltiplos sítios de 

dor. (14)

No Brasil, a dor é razão para consultas médicas em 1/3 dos atendimentos 

ambulatoriais e nos pacientes internados sua prevalência varia de 45 a 80%.  As 

causas mais citadas são: lombalgia, cefaleia, dor abdominal, artralgia, dor torácica e 

nos membros. Há predomínio em mulheres, com prevalência na faixa etária de 45 a 

65 anos. (14)

Estudo  realizado  no  Centro  de  Dor  da  Faculdade  de  Medicina  da 

Universidade de São Paulo encontrou predomínio de dor  muscular  em mulheres 

(fibromialgia 9% e dor miofascial 4,4%) e dor relacionada ao câncer em homens 

(14,9%).  As  doenças  mais  frequentes  foram  as  do  aparelho  locomotor  42,8%, 

neuropatias 31,2 % e oncológicas 31,2%. (27)

Outro  estudo,  publicado  na  Revista  Brasileira  de  Enfermagem  em  2006, 

entrevistou 505 funcionários da Universidade Estadual de Londrina, encontrando dor 

crônica em 61, 4% dos sujeitos. Houve maior prevalência em mulheres. Quanto à 

região acometida houve predomínio de cefaleias (26,7%), lombalgias (19,4%) e dor 

em membros inferiores (13,3%).  (28)

Em Salvador-Brasil, um estudo epidemiológico realizado com 2297 pessoas, 

evidenciou dor crônica em 41,4% dos entrevistados, com predomínio em mulheres, 

idosos, obesos e fumantes. (29)

Na África  do  Sul  em 2006,  foi  publicado  um trabalho  que  avaliou  dados 

epidemiológicos e psicossociais em pacientes de uma Unidade de Dor. Este estudo 

incluiu 325 pacientes, sendo 43% com média de idade entre 41 e 60 anos, 69,2% de 

mulheres, 47% com 11-12 anos de escolaridade. O diagnóstico mais frequente foi 

lombalgia (49,2%), seguido de dor miofascial (23,1 %).  (30)

1.2.2 Unidade da Dor do Hospital Central de Maputo
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Em  1997,  foi  criado  o  Departamento  da  Dor  na  Faculdade  de  Medicina 

Eduardo Mondlane- Maputo, objetivando a pesquisa e formação médica na área de 

dor. Como conseqüência, foi aberta, no ano de 2001, a Consulta da Dor, ligada ao 

Serviço de Anestesiologia do Hospital Central de Maputo. Em 2007, conseguiu-se 

um espaço próprio para a Unidade da Dor. Esta possui equipe multidisciplinar com 

médicos  anestesistas,  clínicos,  psicóloga,  assistente  social,  enfermeiras  e 

administração  própria,  prestando  atendimento  em  regime  ambulatorial  e  de 

internação a  pacientes  que sofrem de dor  crônica  oncológica  e  não  oncológica. 

Recebe apoio técnico e financeiro da organização Douleur Sans Frontières. (31)

Segundo dados estatísticos internos do ano de 2009, sobre consultas de 

dor  na  Unidade  da Dor  do  Hospital  Central  de  Maputo,  Moçambique,  a  maior  

parte dos doentes apresentam dor osteomuscular, incluindo a dor lombar (cerca 

de 39%), seguindo-se a dor em doentes com câncer e HIV (cerca de 27%). No 

que diz  respeito  ao número de consultas em ambulatório  foram efetuadas 796 

consultas em 2009 das quais 26 % correspondem a primeiras consultas com 60% 

de atendimento para o sexo feminino. A média mensal destas foi de 66,3. (31)
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Gráfico  1: Número  total  de  doentes  atendidos  em ambulatório  na  Unidade  da  Dor  do 
Hospital Central de Maputo, Moçambique em quatro anos.

1.2.3 Douleur Sans Frontières (DSF)

A DSF é uma organização não governamental (ONG) francesa de objetivos 

humanitários,  para  tratamento  da  dor  crônica.  Foi  criada  em 1996  por  médicos 
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franceses baseada em outras ONGs, tais como Médicins Du Monde e Médicins sans 

Frontières, para exportar conhecimento em dor a lugares desfavorecidos do planeta. 

Atua em várias frentes, como por exemplo Camboja, Haiti  e África, patrocinando 

Unidades  de  Atendimento  à  Dor.  Foi  reconhecida  em  2003  como  entidade  de 

utilidade pública,  pelo Conseil D’Etad Français. Em Moçambique, a DSF implantou 

a partir de 1996 uma Unidade de Dor no Hospital Central de Maputo visando um 

melhor atendimento em dor crônica à população do país. Desde 2009 há uma nova 

Unidade no Hospital Central de Beira. (32)

Figuras 9,10 e 11: Hospital Central de Maputo e sua Unidade de Dor
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1.2.4 Principais Síndromes Dolorosas Crônicas

a) Dor no Câncer

Cerca de 18 milhões de pessoas no mundo sofrem devido à dor neoplásica, 

que é geralmente incapacitante. Manifesta-se em 20% a 50% dos pacientes quando 

é feito o diagnóstico e em 70% a 90% quando a doença é avançada. É muito intensa 

em 30% dos doentes. A ocorrência de dor varia com o órgão que sedia o tumor 

primário e a natureza da neoplasia. O medo que os pacientes têm do câncer está 

mais  relacionado  com  a  chance  de  se  ter  dor,  do  que  com  a  perspectiva  de 

sobrevida. As causas de dor no câncer envolvem: dor pelo próprio câncer, causas 

relacionadas  ao  câncer  (espasmo  muscular,  linfedema,  escaras  de  decúbito)  e 

causas associadas  ao tratamento  antitumoral  (mucosites,  neuropatias).  Devemos 

ainda lembrar que a dor  do câncer é ainda subtratada, mesmo nos países mais 

desenvolvidos  sócio-culturalmente,  devido  à  má  formação  dos  profissionais  de 

saúde na área de cuidados paliativos e alívio de dor, e à resistência dos próprios 

pacientes, devido a fatores culturais. Está aí um grande desafio.   (33)

b) Dor Neuropática

É também uma das principais condições dolorosas crônicas. Ela pode ocorrer 

em qualquer nível das vias nociceptivas periféricas ou centrais. (33,34,35)   

Radiculopatia  secundária  a  doença  degenerativa  da  coluna  vertebral  é  a 

causa mais comum de dor neuropática seguida de lesões infecciosas, metabólicas, 

imunes, iatrogênicas (exemplo: herpes zoster, neuropatia diabética, amiloidose, dor 

fantasma em membro amputado). .(33,34,35)   

As polineuropatias periféricas sensitivas surgem por  comprometimento das 

fibras finas nervosas com pouco ou nenhuma mielina. Produzem o típico padrão de 

dor em luva e bota, em queimação. A polineuropatia diabética é uma causa comum 

deste tipo de neuropatia. .(33,34,35)   

A  Distrofia  Simpático-Reflexa  ou  Síndrome  da  Dor  Regional  Complexa 

corresponde  a  uma  síndrome  dolorosa  caracterizada  por  alterações  sensoriais 

acompanhada por sintomas autonômicos e alterações tróficas desencadeadas por 
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um estímulo nóxico. Entre estes, o principal estímulo seria trauma periférico. Em 

1993,  a  Associação  Internacional  para  o  Estudo  da  Dor  mudou  o  nome  desta 

condição para Síndrome da Dor Regional  Complexa tipo I.  Foram definidos dois 

tipos de SDCR: tipo I, anteriormente chamada de “distrofia simpático reflexa” e tipo 

II, outrora denominada de causalgia. A SDCR tipo II diferencia-se da do tipo I pela 

existência de uma lesão nervosa real, em que a dor não se limita ao território de 

inervação do nervo lesado. (33,34,35)   

c) Cefaleia

Conforme artigo publicado no Lancet Neurology em 2008, a prevalência de 

cefaleia na população adulta em geral é de 47%, sendo 10% para migrânea, 38% 

para cefaleia tipo tensional e 3% para cefaleias crônicas com duração maior que 15 

dias. É mais frequente em mulheres entre 25 e 55 anos de idade. Os custos sociais  

relacionados à cefaleia, em geral, incluindo perda de dias de trabalho e gastos com 

tratamento, são amplos. Cefaleia é causa de sofrimento, incapacidade e perda de 

qualidade  de  vida,  sendo  uma das  causas  mais  importantes  de  dor  crônica  na 

população. (36-37)  De um modo geral, cefaléia é um sintoma freqüente na população, 

sendo a sua prevalência ao longo da vida de 93% nos homens e 99% nas mulheres. 

Estima-se que 5 a 10 % da população procura um médico durante a vida devido a 

cefaléia.  As principais  cefaléias  primárias  são a do tipo tensional  e  a migrânea. 

Quanto à prevalência, 17% das mulheres e 6% dos homens têm migrânea.  O pico de 

prevalência se situa em torno de 30 a 50 anos e o predomínio é no sexo feminino 

com proporção de 2,2: 1. A migrânea é caracterizada por dor de forte intensidade, 

latejante ou pulsátil,  piorando com as atividades diárias, com duração de 4 a 72 

horas, sendo unilateral em 2/3 dos casos, podendo ser acompanhada de sintomas 

tais  como  náuseas,  vômitos,  fotofobia  e  fonofobia.  Pode  haver  cinco  fases 

detectáveis  numa crise típica de migrânea:  pródromo ou sintomas premonitórios, 

aura,  cefaléia,  sintomas  associados  (náuseas,  fotofobia)  e  pósdromo  (fadiga, 

exaustão). O tratamento da migrânea divide-se em tratamento da crise e tratamento 

profilático, este último recomendado nas crises freqüentes (3 ou mais no mês) ou 

incapacitantes.  Na crise utilizam-se anti-inflamatórios não hormonais,  analgésicos 

simples,  antieméticos  e  triptanos,  podendo  ser  associados.  As  medicações 

profiláticas  mais  utilizadas  são  betabloqueadores,  antidepressivos  tricíclicos 
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(amitriptilina),  antiepilépticos  (ácido  valpróico  ou  topiramato),  bloqueadores  dos 

canais de cálcio e neurolépticos. (36-37)

d) Dor Osteomuscular

Dor osteomuscular ou musculoesquelética é uma condição que inclui  uma 

variedade  de  distúrbios  que  causam  dor  em  ossos,  articulações,  músculos,  ou 

estruturas circunjacentes. A dor pode ser aguda ou crônica, focal ou difusa. A dor 

lombar baixa é o exemplo mais comum da dor musculoesquelética crônica. Outros 

exemplos incluem tendinites, mialgias e fraturas. A dor musculoesquelética por uso 

excessivo  afeta  33% dos  adultos  e  é responsável  por  29% de  absenteísmo  do 

trabalho.  A dor  lombar  baixa  é a  condição  mais  prevalente  e  mais  comumente 

relacionada  ao  trabalho  na  sociedade  ocidental.  A  fisiopatologia  da  dor 

musculoesquelética não está completamente esclarecida, porém estão implicadas 

nela  inflamação,  fibrose,  degradação  tissular,  neurotransmissores  e  distúrbios 

neurosensitivos.  O tratamento  é tipicamente multimodal:  -fisioterapia,  inicialmente 

com um programa do exercício (aeróbica, fortalecimento, alongamento), juntamente 

com  outras  modalidades  físicas,  como  calor  ou  gelo,  talas,  ortoses,  uso  de 

antiinflamatórios  não-esteroidais,  redução  da  carga  de  trabalho  e  aumento  do 

repouso. (38)  

e) Síndrome das Pernas Inquietas

A Síndrome das Pernas Inquietas (SPI) é caracterizada por um desconforto 

nos membros inferiores, algumas vezes interpretado como dor,  associado a uma 

urgência de movimentar os mesmos. A intensidade dos sintomas é maior durante o 

repouso,  no  final  da  tarde  e  à  noite  e  o  alívio  dos  sintomas  é  obtido  com  a 

movimentação da região acometida. Os sintomas sensitivos referidos correspondem 

a sensações disestésicas, tais como dor, ardor ou dormência local. Sua prevalência 

está entre 2 e 10% na população em geral. Estes sintomas promovem um impacto 

negativo na qualidade de vida dos pacientes acometidos piorando a qualidade do 

sono,  produzindo  sonolência  diurna,  gerando  dificuldade  de  inserção  social  em 

atividades que requerem repouso, como viagens e cinema, e problemas conjugais. 
(39-40)   
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Os  sintomas  disestésicos  relacionados  à  Síndrome  das  Pernas  Inquietas 

podem ser  confundidos com dor  neuropática.  Um estudo realizado na Tanzânia, 

pesquisando a Síndrome de Pernas Inquietas, encontrou apenas um paciente com a 

Síndrome, entre 7654 pacientes entrevistados. Portanto, não sabemos ao certo a 

prevalência desta síndrome na África. (40)   

1.2.5 Tratamento da dor 

Os princípios gerais que regem o tratamento da dor crônica visam respeitar as 

orientações da Organização Mundial  de Saúde, a qual  desenvolveu uma escada 

analgésica de três degraus para guiar o uso seqüencial de drogas, no tratamento da 

dor de câncer. Combinação de medicamentos é freqüentemente necessária. Para 

pacientes com dor leve a moderada, o primeiro degrau é usar droga não opiácea, 

com adição de uma droga adjuvante,  conforme a necessidade.  Se a droga não 

opiácea, dada na dose e frequência recomendada não aliviar a dor, passa-se para o 

segundo degrau, onde se adiciona um opiáceo fraco. Se a combinação de opiáceo 

fraco com o não opiáceo também não for efetiva no alívio da dor,  substitui-se o 

opiáceo fraco por um forte somando medicações adjuvantes. (33)   

Para a dor neuropática, uma das melhores classes de medicamentos é a dos 

antidepressivos tricíclicos. O efeito analgésico dos tricíclicos é independente de seu 

efeito antidepressivo, sendo geralmente obtido com doses mais baixas. Os tricíclicos 

têm  vários  mecanismos  de  ação,  incluindo  o  bloqueio  dos  canais  de  sódio  e 

aumento  da  atividade  noradrenérgica,  por  isso  os  bloqueadores  seletivos  da 

recaptação da serotonina são ineficazes para dor neuropática.  (35)  

Vários anticonvulsivantes são usados para a dor neuropática, provavelmente 

por  inibirem  a  hiperexcitabilidade  neuronal.  Novos  anticonvulsivantes  como  a 

gabapentina e pregabalina são as melhores escolhas, atuando em canais de cálcio, 

com  poucos  efeitos  colaterais.  A  carbamazepina  pode  ser  usada  em  dores 

lancinantes como a que ocorre na neuralgia do trigêmio. (35)  

Os opióides são seguros e muito menos propensos a causar dependência do 

que  se  pensava  no  passado.  O  maior  avanço  tem  sido  o  desenvolvimento  de 

opióides  de  ação  lenta  que  permitem  níveis  plasmáticos  estáveis  por  períodos 
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prolongados.  Também  podem  ser  administrados  pelas  vias  transdérmica  e 

transmucosa. Os opióides de longa ação são caros, com exceção da metadona que 

está ganhando popularidade. (34-35)  

Agentes tópicos, como a capsaicina,  podem ser úteis como adjuvantes no 

tratamento  da  alodinia  mecânica.  A  lidocaína  pode  ser  tentada  quando  as 

membranas mucosas são envolvidas. (34-35)  

Os bloqueios anestésicos locais e regionais são alternativas às medicações 

por via oral, com bons resultados.  (33-35)  

Neuromodulação é uma opção não destrutiva e reversível que se caracteriza 

pelo  implante  de  eletrodos  programáveis  adjacentes  à  coluna  dorsal  da  medula 

espinhal,  nos nervos periféricos lesados ou nas raízes acometidas,  e em alguns 

casos,  dentro  do  cérebro.  Estimulação  da  coluna  dorsal  parece  particularmente 

efetiva  para  os  pacientes  com  aracnoidite  e  aqueles  com  dor  lombar  crônica 

submetidos a várias cirurgias. (33-35)  

As bombas de morfina intratecal são usadas em pacientes que responderam 

à  morfina  oral,  porém  tiveram  efeitos  colaterais  devido  às  altas  doses.  A 

administração intratecal pode diminuir a dose administrada, diminuindo a quantidade 

de efeitos colaterais. (33-35)  

O  tratamento  cirúrgico  oferece  possibilidades  para  os  pacientes  com  dor 

neuropática. Exploração, lise de adesões ou compressões, reparo ou transposição 

de  nervo  pode  ser  útil  para  algumas  injúrias  dos  nervos  periféricos.  Cirurgia 

descompressiva  beneficia  alguns  pacientes  com  hérnia  de  disco  e  estenose 

espinhal. (33-35)  

O papel dos procedimentos neurodestrutivos é limitado, pois eles têm efeito 

temporário  e  frequentemente  são  seguidos  por  agravamento  dos  sintomas. 

Bloqueios neurolíticos e procedimentos destrutivos são recomendados apenas em 

pacientes com curta expectativa de vida. (33-35)  
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2 JUSTIFICATIVA 

A  possibilidade  de  troca  de  experiências  na  elucidação  dos  aspectos 

populacionais e clínicos relativos à dor crônica pode gerar benefícios mútuos para o 

Brasil  e  Moçambique.  A  língua  portuguesa,  em  comum,  as  variedades  raciais 

presentes, o clima tropical (Maputo está em latitude semelhante à cidade de São 

Paulo),  a  presença de várias doenças infecto-contagiosas e suas co-morbidades 

relacionadas à dor, nos levaram a realizar um estudo neste país.
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3 OBJETIVOS 

Este projeto objetiva descrever e analisar a prevalência de dor crônica em 

pacientes  atendidos  na  Unidade  da  Dor  do  Hospital  Central  de  Maputo  em 

Moçambique

Como objetivo  secundário  busca-se  avaliar  os  fatores  sócio-demográficos, 

comorbidades, presença de cefaleias, síndrome de pernas inquietas, modalidades 

de tratamento instituídas ou utilizadas, medicações utilizadas, aspectos emocionais 

e religiosos associados em pacientes com dor crônica.
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4 MÉTODOS

4.1 Desenho do estudo

Este estudo foi realizado na Unidade de Dor do Hospital Central de Maputo, 

em Moçambique.  Este  Hospital  atende a  uma população  de  1.099.102  pessoas 

(população de Maputo), além de ser referência para regiões em todo o país. Existem 

apenas  três  Unidades  de  Dor  em  Moçambique,  a  Unidade  de  Dor  do  Hospital 

Central de Maputo, a Unidade de Dor do Hospital Central da Beira, na província de 

Sofala, e a Consulta da Dor no Hospital Provincial de Xai Xai, na província de Gaza. 

Esta pesquisa foi desenhada como um estudo descritivo transversal. Em outubro 

de 2010 e julho de 2011 foram entrevistados todos os pacientes presentes às consultas 

ambulatoriais  da  Unidade  da  Dor  do  Hospital  Central  de  Maputo. Primeiramente, 

identificou-se a população com dor crônica atendida no Hospital  Central  de Maputo. 

Considerou-se como dor crônica a presença de dor por três meses ou mais, de acordo 

com os critérios da Associação Internacional para o Estudo da Dor (IASP). Participantes 

de ambos os gêneros e com idade superior a 18 anos foram incluídos. 

A  investigadora  principal,  Karen  dos  Santos  Ferreira,  utilizou  a  língua 

portuguesa, língua oficial de Moçambique. Como as línguas tribais são faladas por 

26,3% do povo Moçambicano, entre elas o Emakhuwa é a principal, excluiram-se 

pacientes que não falavam português.

4.2 Considerações Éticas

Esta pesquisa foi realizada de acordo com protocolos da Declaração de Helsinki 

e obteve aprovação do Comitê Nacional de Bioética para a Saúde de Moçambique e 

permissão  do  Hospital  Central  de  Maputo  para  ser  realizada.  Não  existiu,  para  o 

participante, nenhum risco envolvido neste estudo. Todos os participantes já tinham o 

seu tratamento e nenhum outro tratamento extra foi adicionado pelo fato deste paciente 

entrar no estudo. Não houve qualquer ganho financeiro pela participação no estudo, 
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visto  esta  ser  totalmente  voluntária.  Os  benefícios  do  estudo  foram  devidamente 

explicados aos participantes,  sendo posteriormente obtido,  por  escrito,  o  Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (vide anexo 2).

4.3 Pesquisa e instrumentos

Os participantes foram entrevistados individualmente pela neurologista Karen 

dos Santos Ferreira, e apenas aqueles que preeenchiam os critérios de inclusão 

foram adicionados. 

4.4 Critérios de inclusão

• Idade maior que 18 anos

• Presença de dor crônica (dor contínua ou intermitente no período de 3 meses) 

pelos critérios da Associação Internacional para o Estudo da Dor (IASP) 

• Aceitar e assinar o termo de consentimento livre e esclarecido

4.5 Critérios de exclusão

• Idade menor que 18 anos 

• Doença mental que impeça responder às questões.

• Incapacidade de falar em português.

• Não aceitação em assinar o termo de consentimento esclarecido.

Foi aplicado um questionário (vide anexo 1) para entrevista, baseado no Inventário 

Breve de Dor. (41)   Questões relativas a dados sócio-econômicos tais como idade, sexo, 

estado civil, profissão e religião foram abordadas. Dados clínicos referentes ao quadro 

álgico, tais como localização, intensidade de dor (escala analógica de dor), frequência, 

uso de analgésicos, comorbidades e qualidade de vida, também foram avaliados. As 
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modalidades de tratamento médico instituídos e presença de tratamentos de medicina 

tradicional realizados também foram avaliados. Acrescentamos questões relacionadas à 

Síndrome das Pernas Inquietas (para verificar sua existência) e cefaleias. Foi mantida 

privacidade sobre as informações obtidas e sigilo sobre os nomes dos sujeitos. 

4.6 Dados obtidos no questionário

a. Dados sociodemográficos (idade, gênero, etnia, estado civil, escolaridade, religião 

e ocupação)

b. Características da dor: localização (mapas de dor), tipo de dor (baseado em aspectos 

do  Inventário  de  McGill  reduzido  –  vide  questionário  anexo),  intensidade  (Escala 

Numérica de Dor), tempo de dor, fatores atenuantes, agravantes, uso de analgésicos

c.  Comorbidades:  hipertensão,  diabetes,  doença renal,  doença respiratória,  doença 

reumática, tabagismo, etilismo, prática de exercícios físicos, depressão e ansiedade 

pelos Critérios DSM IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders). Anexo 3

d. Presença e características da Síndrome das Pernas Inquietas, incluindo Escala de 

Gravidade do IRLSSG. Anexo 4

e.  Questões  relativas  à  qualidade  vida  no  questionário:  "Sua  dor  atrapalha  o 

trabalho? Sua dor atrapalha as atividades diárias? Houve afastamento trabalho?"

Figura 12: Mapas de Dor
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4.7 Análise estatística

Os dados foram analisados pelo Departamento de Estatística da FMRP- USP. 

Primeiramente realizou-se uma estatística descritiva com os dados. Para verificar a 

associação entre variáveis categóricas, foi proposto o Teste Exato de Fisher. Este 

procedimento foi realizado através do software SAS® 9, utilizando a PROC FREQ. (42-

44)

Para comparar os grupos com as variáveis quantitativas foi utilizado o teste 

não paramétrico de Wilcoxon, também chamado teste de Mann-Whitney, para dados 

não pareados. Para tais análises, foram utilizados os softwares SAS 9.0 e R 2.8.0. (42-

44)

As medidas foram representadas pelos gráficos de dispersão e pelos gráficos 

de Bland-Altman,  onde o eixo das ordenadas recebe os valores da diferença de 

medidas de cada indivíduo e o eixo das abscissas representa a média entre as duas 

medidas. (42-44)

4.8 Publicações

Os resultados serão publicados em parceria entre a Faculdade de Medicina 

de Ribeirão Preto -  Universidade de São Paulo e a Unidade da Dor do Hospital  

Central de Maputo.

4.9 Orçamento 

Os gastos com esta pesquisa foram de responsabilidade dos pesquisadores 

brasileiros,  sem  instituições  financiadoras.  Recebemos  ajuda  para  passagens 

aéreas da Fundação de Apoio e Pesquisa da Universidade de São Paulo (FAEPA). 

Não houve expensas para o Hospital Central de Maputo.
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5 RESULTADOS

5.1 Dados demográficos

Um total 123 pacientes foram entrevistados. Cinco pessoas foram excluídas. 

Destes, um paciente falava apenas  emakhuwa, três não tinham dor crônica, e um 

não concordou em participar. Foram incluídos 118 pacientes, em um período de 2 

meses. A idade média encontrada foi de 52,4 anos , com desvio padrão de 13,7 

(tabela 3).

Tabela 3: Idade

Mínima Média Mediana Máxima Desvio padrão

19 52,4 53,5 98 13,7

Destes,  79  (66,9%)  eram  mulheres  e  39  (33,1%)  homens.  Cento  e  sete 

(90,7%) pacientes eram negros e 11 (9,3%) não negros.  Quanto à escolaridade, 36 

(30,5%) tinham até 4 anos de escolaridade e 82 ( 69,5%) tinham mais de 4 anos de 

escolaridade. Os que viviam com companheiro/  casados foram 79 ( 66,9%) e 39 

(30,1%)  viviam  sozinhos  (solteiros,  viúvos  e  divorciados.).  As  ocupações  mais 

frequentes foram domésticas (36 – 30,5%), autônomos (32 – 27,1%)  e funcionários 

públicos (19 – 16,1%). (tabela 4) 
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Tabela 4: Dados epidemiológicos gerais

Frequência % Total

Gênero
Mulheres 79 66,9

118
Homens 39 33,1

Etnia

Negros 107 90,7

118
Asiáticos indianos 5 4,7

Brancos 4 3,4

Mistos 2 1,7

Escolaridade

Analfabetos 15 12,7

118
Até 4 anos 21 17,8

1o. grau 41 34,7

> 1o. grau 41 34,7

Estado civil

solteiros 14 11,9

118
casados 79 66,9

viúvos 13 11

divorciados 12 10,2

Ocupação

camponês 3 2,5

Funcionário público 19 16,1

118
autônomo 32 27,1

doméstica 36 30,5

operário 4 3,4

outros 24 20,3

Quanto aos aspectos religiosos, 30 (25,4%)  dos pacientes eram católicos, 35 

(29,7%) eram evangélicos,   10 (8,5%) eram muçulmanos e menos de 3% eram 

praticantes  de  religiões  tradicionais.  Os  restantes  40  pacientes  tinham  outras 

religiões (sion, por exemplo) ou não tinham religião. (tabela 5)
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Tabela 5: Religião

Frequência %

Evangélica 35 29,7

Católica 30 25,4

Muçulmana 10 8,5

Tradicional 3 2,5

Outras 40 33,9

5.2 Características da dor

Quanto às características da dor, o tempo médio de dor na avaliação foi de 

41,7 meses, a frequencia média de dias de dor no mês foi de 20,19, com média de 

8,36 horas de dor por dia. A intensidade de dor inicial (pré tratamento) foi de 8,37 

pela Escala Numérica de Dor e após início de tratamento 4,75. A média de dias de 

uso de medicação por mês foi de 16,5 no momento da entrevista.  (tabela 6)

Tabela 6: Características da dor

Mínima Média Mediana Máxima
Desvio 
padrão

Tempo de dor (meses) 3 41,75 24 240 47,5

Dias de dor mês 1 20,19 30 30 11,2

Horas de dor/ dia 1 8,36 6,0 24 6,68

Escala numérica dor 
inicial

4 8,37 10 10 1,94

Escala numérica dor após 
tratamento

0 4,75 5,0 10 2,37

Dias de medicação /mês 1 16,5 12 30 10,96
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Gráfico 2: Boxplot Intensidade de dor antes e após tratamento

Gráfico 3: Análise Lin - Intensidade de dor antes e após tratamento

Não hove diferenças entre intensidade de dor e sexo, análise pelo Teste de 

Wilcoxon (p=0,692).
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Gráfico 4: Dispersão - Intensidade inicial de dor pareada por  sexo

A topografia da dor mais frequente foi lombar (incluindo lombalgias mecânicas 

e lombociatalgias por  radiculopatias):  43 (36,4%) pacientes.,  seguida por  dor  em 

membros inferiores 15 12,7%) e pelve 11 (9,3%). (tabela 7) 

Tabela 7: Local da dor (principal)

Frequência %

Lombar 43 36,4

Membro inferior 15 12,7

Pelve 11 9,3

Membro superior 8 6,8

Abdome 7 5,9

Cervical 5 4,2

Outros 22 18,6
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As principais características da dor baseadas em aspectos do Inventário de 

MCGill  reduzido  corresponderam a:  agulhadas  27  (22,9%),  facadas  22  (18,6%), 

choques 16 (13,6%) e queimação 15 (12,7%). (tabela 8)  

Tabela 8: Principal característica da dor 

Frequência %

"Picada"/ Agulhada 27 22,9

"Pontada"/ Facada 22 18,6

Choque 16 13,6

Queima 15 12,7

Aperto ou peso 11 9,3

Formiga 10 8,5

Cólica 10 8,5

Lateja 7 5,9

Quanto aos fatores atenuantes repouso 52 (44,1%), analgésicos 42 (35,6%) e 

sono 15 (12,7%) foram os principais relatados e entre os desencadeantes esforço 

físico foi o mais citado, 52 (44,1%). (tabela 9)
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Tabela 9: Fatores atenuantes e desencadeantes

Frequência %

Atenuantes

Repouso 52 44,1

Analgésico 42 35,6

Sono 15 12,7

Massagem 5 4,2

Nenhum 4 3,4

Desencadeantes

Esforço 52 44,1

Movimento 15 12,7

Posição 14 11,9

Ansiedade 6 5,1

Frio 2 1,7

Ao toque (alodinia) 2 1,7

Outros 27 22,9

Entre os diagnósticos do tipo de dor, 40 (33,9%) pacientes apresentavam dor 

osteomuscular, 40  (33,9%) pacientes apresentavam dor neuropática, 17 (14,4%) 

pacientes dor oncológica, 8 (6,8%) dor relacionada ao HIV/SIDA e 13 (11%) outros 

tipos de dores. (tabela 10). As etiologias de dor mais frequentes foram radiculopatias 

28 ( 23,7%) , lombalgias mecânicas 19 ( 16,1%), neuropatias periféricas 12 (10,1%), 

neoplasia de colo uterino 11 (9,3%) e neoplasias diversas 9 (7,6%). (tabela 11). Um 

segundo sítio  de dor  foi  encontrado em 53 (44,9%) pacientes,  sendo o principal 

segundo sítio cefaléia (31/ 26,3%), seguido por lombalgia (7/ 5,9%).
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Tabela 10: Diagnóstico da dor

Frequência %

Osteomuscular 40 33,9

Neuropática 40 33,9

Cancer 17 14,4

SIDA 8 6,8

Miofascial 6 5,1

Visceral 6 5,1

Cefaléia 1 0,8

Tabela 11: Diagnósticos etiológicos mais frequentes da dor

Frequência %

Radiculopatias e sindrome pos laminectomia 28 23,7

Lombalgia e dorsalgia mecanicas 19 16,1

Neuropatia pós herpética, alcóolica, diabética, por soniazida... 12 10,1

Neoplasia colo uterino 11 9,3

Tumores diversos (prostata, pulmão, kaposi...) 9 7,6

Sind membro fantasma/ amputaçoes 3 2,5

Artrite psoriásica 1 0,8

Figura 13: Paciente com Dor Crônica por Sarcoma de Kaposi
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5.3 Comorbidades e hábitos

Entre as comorbidades 38 (32,2%) dos pacientes eram hipertensos, 8 (6,8%) 

diabéticos,  15  (12,7%)  tinham  história  de  anemia,  17  (14,4%)  tinham  doença 

oncológica,  16  (13,6%)  tinham  HIV,  2  (%)  insuficiência  renal,  3  (2,4%)  doença 

reumática, 8 (6,8%) doença gástrica, 8 (6,8%) doença respiratória, 1 (0,8%) doença 

vascular periférica. (tabela 12)

Os aspectos emocionais foram questionados através das questões do DSM 

IV,  encontrando-se  39  (33,1%)  dos  pacientes  com  sintomas  depressivos  que 

preenchiam critérios DSM IV para transtorno depressivo  e 15 (12,7%) pacientes que 

preenchiam critérios DSM IV para transtorno de ansiedade. (tabela 12 )

Entre os hábitos de vida 5 eram tabagistas (4,2%), 20 (16,9%) etilistas, 27 

usavam café (22,9%) e 35 realizavam atividade física (29,7%). (tabela 12)

Setenta e cinco mulheres tinham filhos, com média de 4,09 filhos por mulher. 
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Tabela 12: Comorbidades e hábitos

Frequência % Total

Comorbidades

Hipertensão 38 32,2 118

Diabetes 8 6,8

Anemia 15 12,7

Câncer 17 14,4

Sida 16 13,6

Insuficiência renal 2 1,7

Doença reumática 3 2,4

Doença respiratória 8 6,8

Doença gástrica 8 6,8

Doença vascular periférica 1 0,8

Ansiedade 15 12,7

Repressão 39 33,1

Hábitos

Média filhos 4,09

Tabagismo 5 4,2

Etilismo 20 16,9

Uso café 27 22,9

Exercícios físicos 35 29,7

Presença de cefaléia foi relatada em 53 (44,9%) pacientes, embora esta não 

fosse  necessariamente  a  dor  principal  dos  pacientes.  Em  apenas  um  (0,8%) 

paciente cefaleia foi o primeiro sítio de dor em 36 (30,5%) foi o segundo sítio de dor.  

Dor em aperto foi encontrada em 30 (25,4%) dos pacientes, latejante em 20 (16,9%), 

pontadas em 2 (1,7%). A dor era bilateral em 35 (29,7%), unilateral em 9 (7,6%) e 

cervical  em  9  (7,6%).  Dois  pacientes  (1,7%)  relataram aura  visual.  (tabela  13). 
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Migrânea foi diagnostico em 14 (11,9%), cefaleia tensional em 28 (23,8%), cefaleia 

cervicogenica em 9 (7,6%) e outros tipos (dor em facada/ dor autonomica) em 2 

(1,7%).

Tabela 13: Presença de cefaléia

Frequência % Total

Tipo

Aperto 30 25,4

53
Latejante 20 16,9

Pontada 2 1,7

Outra 1 0,8

Local

Bilateral 35 29,7

53Unilateral 9 7,6

Cervical 9 7,6

Aura visual 2 1,7

53
Foto 15 12,7

Fono 13 11,0

Náuseas 12 10,2

Síndrome das Pernas Inquietas foi encontrada em 8 (6,77%) pacientes. Entre 

estes, a média de idade foi de 54,6 anos. Cinco (62,5%) eram mulheres. Seis eram 

negros e 2 não-negros. Sete pacientes tinham diagnóstico de dor neuropática, um 

deles tinha neuropatia em decorrência do HIV e outro paciente tinha dor de origem 

ortopédica. Nenhum tinha dor oncológica. A média da escala numérica de dor foi de 

8,75. (tabela 14)
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Tabela 14: Pacientes com Síndrome das Pernas Inquietas

Paciente Idade Gênero Etnia Escala de gravidade Diagnóstico da dor Subdiagnóstico

1 58 M Negro 10 Osteomuscular Dor  no ombro

2 59 F Misto 11 Neuropática Radiculopatia

3 43 M Negro 11 Neuropática Neuropatiaintercostal

4 54 F Asiático 16 Neuropática Radiculopatia

5 59 F Negro 12 Neuropática Radiculopatia

6 53 F Negro 7 Neuropática Radiculopatia

7 49 M Negro 10 Neuropática/SIDA Polineuropatia

8 62 F Negro 6 Neuropática Radiculopatia

Total Idade média  54,6 Mulheres 5 Negros 6 Média 10,38 (ST 3,068) Neuropática 7 Radiculopatia 5
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A média da Escala de Gravidade da Síndrome das Pernas Inquietas foi de 

10,38 com desvio padrão de 3,068.

Gráfico 5: Boxplot da média da Escala de Graduação da Síndrome das Pernas Inquietas

Não houve diferença na idade entre os pacientes com e sem Síndrome das 

Pernas Inquietas , análise pelo Teste de Wilcoxon (p=0,64).

Gráfico 6: Boxplot das médias de idade nos pacientes com e sem Síndrome das Pernas 
Inquietas
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Os  pacientes  com  Síndrome  das  Pernas  Inquietas  não  apresentaram 

diferenças étnicas com relação aos pacientes sem Síndrome das Pernas Inquietas 

conforme teste de Fisher  (p=0,16). 

Tabela 15: Síndrome das Pernas Inquietas e etnia

Negros

sim               não

p

SPI sim 6 2
0,16

não 101 9

Os  pacientes  com  Síndrome  das  Pernas  Inquietas  apresentaram  mais 

neuropatias que os pacientes sem Síndrome das Pernas Inquietas conforme teste 

de Fisher (p=0,005). 

Tabela 16: Síndrome das Pernas Inquietas e Neuropatias

Neuropatias

sim               não

p

SPI sim 7 1
0,005

       não 38 72

5.4 Tratamento

Quanto  ao tratamento,  112 pacientes  utilizavam algum tipo  de medicação 

abortiva.  A medicação abortiva  mais  forte  utilizada no momento  de responder  o 

questionário foi anotada. Paracetamol foi utilizado por 40 (33,9%), Codeína por 29 

(24,6%), Tramadol por 22 (18,6%), Morfina por 12 (10,2%), Ibuprofeno por 8 (6,8%), 

Dipirona por 1 (0,8%). (tabela 17)
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Tabela  17: Tratamento:  medicação  abortiva  (medicação  mais  forte  utilizada  naquele 
momento)

Frequência %

Paracetamol 40 33,9

Codeína 29 24,6

Tramadol 22 18,6

Morfina 12 10,2

Ibuprofeno 8 6,8

Dipirona 1 0,8

Nenhum 6 5

Quanto  ao  tratamento  profilático,  68  pacientes  utilizavam  algum  tipo  de 

medicação  profilática  no  momento  da  pesquisa.  Amitriptilina  foi  utilizada  por  52 

(44,1%), Imipramina por 10 (8,5%), Carbamazepina por 2 (1,7%), Fluoxetina por 1 

(0,8%), Gabapentina por  2 (1,7%), Pregabalina por 1 (0,8%). (tabela 18)

Tabela 18: Tratamento: medicação profilática

Frequência %

Amitriptilina 52 44,1

Imipramina 10 8,5

Carbamazepina 2 1,7

Fluoxetina 1 0,8

Gabapentina 2 1,7

Pregabalina 1 0,8

Nenhum 50 42,4

Quanto ao tratamento invasivo, 48 (40,7%) pacientes realizaram algum tipo 

de bloqueio anestésico. Bloqueio Epidural foi realizado por 20 (16,9%) pacientes, 

Facetário  por  7  (5,9%),  Intercostal  por  5  (4,2%),  Supra-escapular  por  3  (2,4%), 

Nervos periféricos por 2 (1,7%), Pontos de gatilho por 8 (6,8%). (tabela 19)
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Tabela 19: Tratamento invasivo

Frequência % Total

Bloqueios anestésicos 48 40,7 53

Epidurais 20 16,9

Facetários 7 5,9

Intercostais 5 4,2

Supra escapular 3 2,4

Nervos periféricos 2 1,7

Pontos de gatilho 8 6,8

Acupuntura 5 4,2

     

Figuras 14 e 15: Bloqueios Anestésicos na Unidades de Dor

Independente de seu tratamento na Unidade da Dor, 58 pacientes (49,2%) 

fizeram também algum tipo de tratamento com curandeiros locais. Estes tratamentos 

se basearam em procedimentos de escarificações (cortes realizados na pele) 44 

(37,3%) e uso de tratamento fitoterápico a base de ervas medicinais 17  (14,4%).

(tabela 20)
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Tabela 20: Medicina tradicional

Frequência %

Tratamento com médico tradicional 58 49,2

Escarificações 44 37,3

Medicação fitoterápica 17 14,4

     

Figuras 16 e 17: Cicatrizes de escarificações realizadas por curandeiros

Os  pacientes  evangélicos  realizaram  mais  tratamentos  com  medicina 

tradicional,  mas  não  houve  diferença  estatisticamente  significante  pelo  teste  de 

Fisher (p=0,021). 

Tabela 21: Tratamento com medicina tradicional nas diferentes religiões

Medicina tradicional

sim               não

p

Católicos 17 13

0,021
Evangélicos 23 12

Muçulmanos 4 6

Outra 14 29
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5.5 Qualidade de vida

A presença de dor crônica influenciou as atividades de trabalho e atividades 

diárias  de  93  (78,8%)  pacientes.  Por  outro  lado,  apenas  11  (9,3%)  estavam 

afastados do trabalho. (tabela 22)

Tabela 22: Fatores relacionados à qualidade de vida

Frequência %

Dor atrapalha trabalho 93 78,8

Dor atrapalha atividades diárias 93 78,8

Sono não reparador 18 15,3

Afastamento trabalho 11 9,3

5.6 Variações relativas à dor nos diferentes diagnósticos

Não houve diferença com relação à etnia nos diferentes diagnósticos de dor 

pelo teste de Fisher (p=0,44)

Tabela 23: Etnia nos diversos tipos de dor

Negros

sim               não

p

Câncer 16 1

0,44

Osteomuscular 34 6

Neuropática 38 2

SIDA 8 0

Outra 11 2
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Não houve diferença na presença de ansiedade nos diferentes diagnósticos 

de dor pelo teste de Fisher (p=0,84)

Tabela 24: Presença de ansiedade nos diversos tipos de dor

Ansiedade 

sim               não

p

Câncer 2 15

0,84

Osteomuscular 5 35

Neuropática 7 33

SIDA 0 8

Outra 1 12

Os pacientes com câncer tiveram mais depressão que os outros mas não 

houve diferença estatisticamente significante pelo teste de Fisher (p=0,37). 

Tabela 25: Presença de depressão nos diversos tipos de dor

Depressão 

sim               não

p

Câncer 9 8

0,37

Osteomuscular 14 26

Neuropática 11 29

SIDA 2 6

Outra 3 10

Não houve diferença entre os pacientes afastados do trabalho nos diferentes 

diagnósticos de dor pelo teste de Fisher (p=0,52).



Resultados  |  61

Tabela 26: Afastamento do trabalho nos diversos tipos de dor

Afastamento

sim               não

p

Câncer 3 14

0,52

Osteomuscular 4 36

Neuropática 2 38

SIDA 1 7

Outra 1 12

Não houve diferença na intensidade de dor inicial nos diferentes diagnósticos 

de dor pelo teste de Fisher (p=0,26).

Tabela 27: Intensidade de dor nos diversos tipos de dor

Vas inicial > 8

sim               não

p

Câncer 5 12

0,26

Osteomuscular 10 30

Neuropática 17 23

SIDA 1 7

Outra 6 7

Os pacientes com câncer e SIDA usaram medicações com mais frequencia 

que os outros pelo teste de Fisher (p=0,0027).
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Tabela 28: Uso diário de medicações nos diversos tipos de dor

Uso medicações 
30 dias por mês

sim               não

p

Câncer 7 10

0,0027

Osteomuscular 23 17

Neuropática 33 7

SIDA 2 6

Outra 9 4

Os pacientes  com dor  neuropática  receberam mais  bloqueios  anestésicos 

conforme teste de Fisher  (p=0,0018). 

Tabela 29: Bloqueio anestésico nos diversos tipos de dor

Bloqueio

sim               não

p

Câncer 2 15

0,0018

Osteomuscular 24 16

Neuropática 18 22

SIDA 1 7

Outra 3 10
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Trechos de entrevistas com os pacientes:

“Fui ao curandeiro, mas não foi para tratar a dor, foi para resolver problemas de espíritos...”

“O oncologista disse que não havia esperança de ficar curada, então procurei o tratamento  

do curandeiro, então estou melhor”

“Choro? Chorei uma vez sim mas não foi de tristeza , foi de dor!”

“O médico resolve os problemas de dor, mas o curandeiro resolve todo o resto”

“Obrigada pela paciência. Aqui é bom, as pessoas têm paciência de nos ouvir...”

“Tive uma namorada que morreu de doença ruim há 10 anos (SIDA). Desde então estou  

assim com essa angústia, esses formigamentos no corpo...”

“Oh yeah! Trabalhei por 30 anos de lock-driver nas minas de ouro na África do Sul mas  

quando adoeci não pude me reformar (aposentar)”

“Na generalidade, quando se adoece aqui em Moçambique, a primeira coisa que se pensa é  

em feitiço. Eu, pessoalmente, acredito que adoeci pela má-alimentação. Ficou muito caro  

comer após a independência.”

“Tem HIV? Ainda não”

“Fico triste com a falta de dinheiro para comprar comida. Primeiro temos que alimentar as  

crianças. Nós , adultos, acabamos comendo apenas pão e arroz.”

“Quando  adoeci  meu  chefe  me  mandou  ir  ao  curandeiro.  Como  vi  que  não  estava  

melhorando, procurei o hospital e descobri que tinha câncer. Rapaz de 32 anos”

“Moçambique é um país vasto.Há lugares em que o serviço de saúde está há 1 hora de  

distância. Desde criança, o primeiro contato que temos é com curandeiro porque está mais  

próximo. Os parentes mais velhos acham que ir ao médico formal não basta para tratar a  

saúde.Não tem a ver com escolaridade , nem dinheiro, porque alguns curandeiros cobram  

caro.  Acredito  que  a  religião  é  uma  máscara.  As  pessoas  fingem  que  não  vão  aos  

curandeiros e que têm outra religião , mas a verdade está do outro lado”

“Uma curandeira falou que curava diabetes e hipertensão , mas quando seu marido ficou  

doente  ela  o  levou  ao  hospital”.“Quando  as  pessoas  tem queimadura da  noite-  herpes  

zoster- acham que é feitiço e procuram o curandeiro. Isto atrasa o diagnostico de SIDA. No  

meu caso acho que peguei SIDA por um descuido.”
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6 DISCUSSÃO

Dor  crônica  tem  sido  um  grave  problema  de  saúde  pública  no  mundo, 

gerando incapacidade física e prejuízo social, emocional e econômico. O primeiro 

passo para uma abordagem mais eficiente do problema consiste em conhecer sua 

prevalência  e  peculiaridades  em  cada  região,  para  estabelecer  estratégias  de 

tratamento,  uma  vez  que  a  dor  assume  características  diversas  nos  diferentes 

contextos culturais.  No continente africano,  em especial,  existem poucos estudos 

epidemiológicos  sobre  dor  crônica.  Em  Moçambique,  nenhum  estudo  prévio  foi 

publicado.

Conforme  Dr  Duarte  Correia,  Presidente  da  Associação  Portuguesa  para 

Estudo da Dor, "o impacto da dor crônica em Moçambique tem de ser avaliado em 

duas  vertentes,  uma vez  que  em Maputo,  na  Unidade da  Dor,  a  prevalência  é 

semelhante  à  de  uma sociedade  ocidentalizada,  contrapondo  com a  das  zonas 

rurais de Gaza e Sofala, onde a prevalência do HIV/SIDA é superior a 20 por cento,  

com dor neuropática terrivelmente incapacitante, constituindo em alguns locais uma 

verdadeira  calamidade".(46) Esta  análise  parece  estar  de  acordo  com  os  dados 

encontrados em nosso estudo, em Maputo, com achados semelhantes aos definidos 

na população em geral pela Organização Mundial de Saúde.

Os dados epidemiológicos encontrados em nosso estudo confirmam dados de 

estudos previamente publicados para pacientes com dor crônica, com médias de 

idade na faixa de 45 a 65 anos. (14,15,21,22,23)  Encontramos média de idade em nossa 

população de 52,4 anos. (tabela 3)

De  um  modo  geral,  as  mulheres  tendem  a  demonstrar  mais  dor  que  os 

homens, e também dor de maior intensidade e com mais incapacidade.(24) Em nosso 

estudo,  encontramos  maior  número  de  mulheres  atendidas  com  dor  crônica  na 

Unidade de Dor, (79/ 66,9%, vide tabela 4) em concordância com dados prévios da 

literatura. Por outro lado , não hove diferenças entre intensidade de dor e sexo, após 

análise pelo Teste de Wilcoxon. (p=0,692, gráfico 4)

A influência do gênero em dor e analgesia tem sido estudada nos últimos 15 

anos. A maioria dos estudos populacionais encontra maior prevalência de dor em 

mulheres.  Sabe-se  que  o  estradiol  aumenta  resposta  inflamatória  (citocinas, 
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extravasamento  de  plasma),  estimula  óxido  nítrico,  fibras  finas  tipo  C,  bloqueia 

receptores gaba, ativa receptores NMDA e modula variaçoes serotoninérgicas. (45)

As  mulheres  estão  em  risco  aumentado  para  algumas  patologias  álgicas 

específicas tais como migrânea, fibromialgia e síndrome do intestino irritável. (45)

Parece  haver  uma  relação  inversa  entre  condição  sócio-econômica  e 

prevalência de dor, embora haja dor crônica em todas as classes sociais. Em nosso 

estudo, encontramos dor crônica em todos os níveis de escolaridade, embora nem 

sempre, escolaridade seja um parâmetro para situação sócio-econômic. Trinta e seis 

pacientes (30,5%) tinham até 4 anos de escolaridade e 82 (69,5%) tinham mais de 4 

anos de escolaridade.  (tabela  4).  Não  houve predomínio  específico  de atividade 

profissional  e  presença  de  dor.  Os  pacientes  casados  ou  que  viviam  com 

companheiro constituiram 66,9% de nossa amostra. (tabela 4)

Quanto  à  etnia  e  dor,  existem  vários  dados  em  literatura.  A maioria  dos 

estudos  demonstra  que  afro-americanos  apresentam  tolerância  mais  baixa  a 

estímulos dolorosos, em comparação com brancos, incluindo dor por estímulo frio, 

calor  e  isquemia.(47,48) Em  algumas  patologias  específicas,  como  dor  miofascial, 

sugeriu-se maior intensidade de dor em negros.  (49)   O fator cultural  em algumas 

populações africanas poderia ter papel importante na prevalência e intensidade de 

dor. Sabe-se que “sofrimento em silêncio” parece ser encorajado como sinônimo de 

força em algumas regiões africanas. (28)

Em nosso estudo a grande maioria dos pacientes eram negros (107/ 90,7%), 

entretanto, os dados gerais relativos às características de dor crônica parecem estar 

de  acordo  com dados  populacionais  gerais.  Outro  fator  importante,  foi  que  não 

encontramos variação no diagnóstico de dor com relação à etnia dos pacientes (p= 

0,44; vide tabela 23). 

Quanto à localização da dor, a maioria dos estudos no mundo, encontrou dor 

lombar com a principal topografia. (14, 26,30) 

Em nosso  estudo  a  topografia  de  dor  mais  frequente  também foi  lombar 

(incluindo lombalgias mecânicas e lombociatalgias por radiculopatias) (vide tabela 

7).

Entre  os  diagnósticos  da  dor,  40  (33,9%)  pacientes  apresentavam  dor 

osteomuscular,  40  (33,9%) pacientes  apresentavam dor  neuropática,  17  (14,4%) 

pacientes dor oncológica, 8 (6,8%) dor relacionada ao HIV/SIDA e 13 (11%) outros 

tipos de dores. (tabela 10). 
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Não  houve  diferenças  estatisticamente  significantes  com  relação  ao 

diagnóstico de dor e etnia, ansiedade, depressão ou intensidade de dor.(tabelas 23 a 

27)  Os  pacientes  com  dor  neuropática  e  osteomuscular,  respectivamente, 

apresentaram mais abuso de analgésicos e foram submetidos a maior número de 

procedimento invasivos. (p=0,0027/ p=0,0018 tabelas 28,29).

Outro dado importante, é a presença de um segundo sítio de dor no mesmo 

paciente (grande parte dos estudos relatam que os entrevistados apresentavam dor 

em mais de um sítio). (14, 26)  Em nosso estudo foi a alta prevalência de um segundo 

sítio de dor  entre os pacientes com dor  crônica,  53 (44,9%) pacientes,  sendo o 

principal segundo sítio de cefaléia (31/ 26,3%), seguido por lombalgia (7/ 5,9%)

Quanto às cefaleias, sua epidemiologia na África ainda não foi completamente 

descrita.  Afro-americanos  apresentaram prevalencias  mais  baixas  que  indivíduos 

brancos  em  estudo  previo.(50)  Entre  os  pacientes  com  dor  crônica  neste  estudo 

cefaleia  foi  uma  queixa  frequente  mas  não  a  principal.  Parece  haver  uma 

prevalência semelhante àquela descrita na população em geral por outros estudos. 

Presença de cefaleia foi frequente entre estes pacientes (44,9%) embora esta não 

fosse necessariamente sua dor principal. Em apenas um (0,8%) paciente cefaleia foi 

o primeiro sítio de dor e em 36 (30,5%) foi o segundo sítio de dor. (tabelas 13) Não  

sabemos  ao  certo  o  motivo  deste  achado.  Seria  cefaleia  considerada  uma  dor 

menos importante? Estaria o paciente procurando ambulatórios de neurologia ao 

invés da Unidade de Dor?

Em Maputo, a Síndrome das Pernas Inquietas foi encontrada em 8 pacientes 

com dor crônica (6,77%). É um resultado discordante, uma vez que estudo prévia 

realizado  na  Tanzânia  (38) encontrou  apenas  1  paciente  entre  7654  pessoas 

entrevistadas. Por outro lado, os dados de prevalência no mundo estão entre 0,1% a 

24%. (36) Não sabemos se nossos achados estão relacionados a causas secundárias. 

Encontramos  uma causa  importante  em nossa  amostra  que  foi  dor  neuropática 

(p=0,005). (tabela 16).

Quanto às características da dor, o tempo médio de dor na avaliação inicial foi  

de 41,7 meses. Isto provavelmente denota as dificuldades sociais do país avaliado e 

o longo tempo para acesso a um serviço especializado. (tabela 6)

A intensidade de dor inicial (pré-tratamento) foi de 8,37 pela Escala Numérica 

de Dor e após início de tratamento 4,75. (figura 2). Estes dados demonstram que 
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apesar de todas as dificuldades em Maputo, o tratamento proposto tem sido eficaz 

em dados absolutos, em diminuir a dor.

Comorbidades  podem  influenciar  a  prevalência  de  dor,  em  especial,  com 

aumento da idade. Dor crônica é um componente, muitas vezes subdiagnosticado 

de  várias  doenças  crônicas,  tais  como  diabetes,  insuficiência  renal,  câncer,  e 

insuficiência cardíaca. (24)

As  principais  comorbidades  encontradas  em  nossa  amostra  foram 

hipertensão,  diabetes,  anemia,  câncer,  HIV,  insuficiência  renal  e  doenças 

reumáticas. (tabela 12)

As prevalências de HIV/SIDA estão dentro do esperado para esta região (16/ 

13%). (7) 

Estudos  anteriores  relatam  prevalência  de  transtornos  depressivos  em 

doentes com dor crônica em torno de 55 a 64%. (51,52)   A prevalência de transtornos 

depressivos em nosso  estudo  está  abaixo  do esperado para  pacientes  com dor 

crônica. (39, 33,1% vide tabela 12). Também não houve diferença significante na 

presença de depressão entre os diferentes diagnósticos de dor. (p=0,37, tabela 25)

Não sabemos ao certo  se o impacto de uma doença crônica seria  menor 

nesta população ou se apenas eles estão mais propensos a “embotar” sua dor e 

seus sentimentos em razão das doenças concomitantes ou das situações sócio-

econômicas-nutricionais nas quais vivem.  Neste caso,  poderíamos explicar  estes 

resultados a partir de aspectos culturais envolvidos.  

“Choro? Chorei uma vez sim mas não foi de tristeza , foi de  
dor!”
“O oncologista disse que não havia esperança de ficar curada,  
então  procurei  o  tratamento  do  curandeiro,  então  estou 
melhor”.  Frases  de  pacientes  durante  a  entrevista  para  
pesquisa

Em culturas estóicas, onde se valoriza o auto-controle, a dor será vivenciada 

e suportada distintamente de outras culturas. (19) Um relato sobre aspectos subjetivos 

de  dor  realizado  na  África  sub-saariana  evidenciou,  a  partir  da  percepção  de 

enfermeiras envolvidas com tratamento de dor, que “os homens africanos tendem a 

expressar menos a sua dor verbalmente, talvez por acreditarem que este é um ato 

de fraqueza”. Este fato poderia ser explicado por fatores culturais locais.  Além disso, 

como muitas pessoas têm a crença religiosa de que a dor pode ser considerada 
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punição para seus pecados no passado, sentir dor faz parte da cura de algumas 

afecções.(28)  Os  bariba,  grupo  étnico  da  África  oeste,  são  conhecidos  por  não 

manifestarem sofrimento,  mesmo quando  são submetidos  a  situações  dolorosas 

como trabalho de parto, ferimentos ou ritos de iniciação. (29)

Talvez este seja o grande contraste com a cultura americana, capitalista, em 

que o papel da doença tem conotação de perda. Uma visão mais hedonista, ligada 

ao homem e sua capacidade de solucionar todos os problemas físicos, o homem 

como ser  infalível,  determina  sua relação  com sofrimento  e  dor  de  forma muito 

peculiar resultando em baixa tolerância à frustração, baixo limiar de dor e abuso de 

analgésicos.  Outros  estudos  afirmam  que,  por  exemplo,  os  italianos  também 

manifestam  desejo  de  alívio  imediato  da  dor  enquanto  os  irlandeses  são  mais 

contidos,  tendendo  a  inibir  suas  manifestações  de  dor.(23)  Estas  são  variações 

populacionais influenciadas pela cultura em que estão inseridas 

Quanto à incapacidade para o trabalho, estudo prévio realizado demonstrou 

que até 59% das ocorrências de afastamento no trabalho estão relacionadas à dor,  

sendo  que  todos  os  fatores  pessoais,  ocupacionais  e  clínicos  analisados 

apresentaram relação significativa com a capacidade para o trabalho.  (53)  Um fato 

marcante em nossa amostra foi o baixo índice de afastamento do trabalho. Apenas 

11 pacientes avaliados (9,3%) estavam afastados do trabalho, apesar de 93 (78,8%) 

dos pacientes acreditarem que a dor atrapalha suas atividades de trabalho. Em um 

país onde os direitos trabalhistas não estão bem definidos e a maioria da população 

trabalha  sem  regulamentação  pelo  governo,  não  há  suporte  para  afastamento 

remunerado das atividades de trabalhos.

Quanto aos tratamentos instituídos, as medicações abortivas mais utilizadas 

foram  Paracetamol  e  Codeína  e  a  medicação  profilática  mais  utilizada  foi 

Amitriptilina. (tabelas 17 e 18) Estas são medicações de fácil aquisição pelo Sistema 

Público de Saúde de Moçambique.

Procedimentos  invasivos  (bloqueios  anestésicos)  foram  realizados  em  48 

(40,7%) pacientes. A Unidade da Dor de Maputo está preparada e habilitada para 

prestar assitência especializada e procedimentos em dor. (tabela19)

Quanto aos tratamentos alternativos: apesar da baixa prevalência de religiões 

tradicionais/ animistas nas entrevistas, 49,2% dos pacientes frequentam tratamentos 

alternativos com curandeiros/ religiões tradicionais. Os evangélicos são os que mais 

procuram tratamentos alternativos. (p=0,21 , vide tabela 21)
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Estes dados parecem estar correlacionados com a visão de saúde-doença-

cura da população moçambicana apresentada pelo Professor João Schwalbach (10) 

na Reunião de História Geral da Medicina de Lisboa em 2001, a qual descreve a 

perspectiva holística de cura.  Segundo esta perspectiva, não basta tratar a doença 

para curar o paciente. É nesse sentido que a figura do curandeiro ocupa papel de 

destaque nesta população.

É  frequente  pensarmos  que  a  população  moçambicana  procura  os 

curandeiros devido a insuficiência de médicos, ou a falta de dinheiro das famílias. 

Um  tratamento  com  um  nyanga  (curandeiro)  pode  ser  tão  ou  mais  caro  que 

tratamento médicos habituais. Neste sentido, não se pode considerar o curandeiro 

um médico “para os pobres” ou classes de nível intelectual inferior.(11)

“O  médico  resolve  os  problemas  de  dor,  mas  o  curandeiro  
resolve todo o resto”
“Moçambique é um país vasto. Há lugares em que o serviço de  
saúde está há 1 hora de distância. Desde criança, o primeiro  
contato  que  temos  é  com  curandeiro  porque  está  mais  
próximo.  Os  parentes  mais  velhos acham que ir  ao  médico  
formal  não  basta  para  tratar  a  saúde.  Não  tem  a  ver  com 
escolaridade  ,  nem  dinheiro,  porque  alguns  curandeiros  
cobram  caro.  Acredito  que  a  religião  é  uma  máscara.  As  
pessoas fingem que não vão aos curandeiros e que têm outra  
religião  ,  mas  a  verdade  está  do  outro  lado”.  Frases  de  
pacientes durante a entrevista

Cultura corresponde a um conjunto de sistemas e idéias, conceitos, regras e 

significados compartilhados por uma sociedade, que conseguem auxiliar o indivíduo 

a vivenciar os fatos emocionalmente. O homem precisa de tais fontes simbólicas 

para  encontrar  seus  apoios  no  mundo.  Não  dirigido  por  padrões  culturais  — 

sistemas organizados  de  símbolos  significantes  — o  comportamento  do  homem 

seria  um simples  caos  de  atos  sem sentido  e  de  explosões  emocionais,  e  sua 

experiência  não  teria  praticamente  qualquer  forma.  É  também  uma  forma  de 

“domesticação do aleatório” conferindo explicações e sentido ao que não se pode 

compreender e intervir. (9,30)

Apesar de todas as dificuldades em Moçambique, um país pobre e agredido 

pela exploração colonial, lutando pela estabilização social, política e econômica, a 

impressão com relação aos dados colhidos em nossa pesquisa foi de otimismo. A 

abordagem da dor em Maputo ganhou espaço nos últimos anos, com a construção 
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da Unidade de Dor e empenho dos profissionais locais em prestar atendimento de 

boa qualidade. O acesso ao tratamento medicamentoso e procedimentos invasivos 

ganha mais espaço a cada dia. Em contrapartida, boa parte da população ainda 

mantém forte apego às raízes de sua cultura frequentando curandeiros locais como 

forma de gerir alívio de suas dores físicas e emocionais. Estas fontes simbólicas 

continuam sendo a base de toda a crença da população, porém, cada vez mais, um 

tratamento de dor mais organizado e eficiente vem se desenvolvendo no país.
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7 CONCLUSÕES

De um modo geral a epidemiologia de dor crônica está de acordo com dados 

mundiais, com predomínio em mulheres, prevalência na faixa etária de 50 anos

Os  principais  tipos  de  dor  correspondem  a  dores  osteomusculares/ 

lombalgias. 

A prevalência de segundo sítio de dor no mesmo paciente é alta, como na 

literatura estudada.

Parece  haver  pouco  afastamento  do  trabalho  por  dor  crônica  nesta 

população.

As prevalências de HIV/SIDA estão dentro das esperadas para esta região.

A prevalência da SPI está dentro das estimativas de epidemiologia no mundo.

A prevalência de depressão está abaixo do esperado para pacientes com dor 

crônica. Isto poderia ser explicado por aspectos culturais envolvidos.

Apesar  da  baixa  prevalência  de  religiões  tradicionais/  animistas  nas 

entrevistas,  mais de 50% dos pacientes frequentam tratamentos alternativos com 

curandeiros/ religiões tradicionais.
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ANEXOS 

ANEXO 1

Questionário Nº:  _________

DATA: ____ / ____ / ____

QUESTIONÁRIO

PROTOCOLO DE PESQUISA EM DOR

FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, BRASIL

UNIDADE DA DOR – HOSPITAL CENTRAL DE MAPUTO, MOÇAMBIQUE

NOME: ________________________________________________________________________

IDADE_________ (ANOS)     NATURALIDADE  __________________________________

SEXO : Masculino       Feminino      

RAÇA:  Asiática (chinesa)        Asiática (indiana)       Branca       Mista        Negra      

ESTADO CIVIL : Casado        Separado       Viúvo       Solteiro   

OCUPAÇÃO: 

Funcionário Público          Operário         

Por conta própria               Camponês       

Desempregado                  Reformado        

Empregado c/patrão          Estudante          

Pescador                            Artista            

Doméstica                          Outra                     Se outra, qual:  _________________________

ESCOLARIDADE:

Analfabeto          

Menos que 4º classe               

4ª  -  6ª classe                  

7ª  -  9ª classe         

10ª  -  12ª classe                                                                            

Mais que 12ª classe
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AO LONGO DA VIDA, A MAIORIA DE NÓS TEM ALGUM TIPO DE DOR DE VEZ EM QUANDO (COMO DOR DE 

CABEÇA COMUM, DOR MUSCULAR OU LOMBAR, DOR DE DENTE, ETC.). NOS ÚLTIMOS 6 MESES, VOCÊ 

TEM SENTIDO DOR (FORA DESSES TIPOS DE DOR) OU ALGUMA SENSAÇÃO DESAGRADÁVEL/DESCON-

FORTÁVEL/ESTRANHA COMO CHOQUE, PONTADA, PESO, QUEIMADURA, FORMIGUEIRO, 

DORMÊNCIA...?

HÁ QUANTO TEMPO TEM DOR: ______________ (em meses ou anos)

LOCALIZAÇÃO DA DOR:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

CARÁCTER DA DOR

APERTO           LATEJANTE           CÓLICA            PONTADA          QUEIMADURA    

OUTRA:___________________________________________________________________

INTENSIDADE:

BAIXA       MODERADA       ALTA VARIÁVEL      DURAÇÃO DA DOR: EM HORAS/DIA  (                   )  

FREQUENCIA DA DOR :  EM DIAS/MES (                 )   

MEDICAÇÃO UTILIZADA : _______________________________________________

_______________________________________________________________________________

__________________________________________________________ABUSO      SIM         NÃO 

ESCALA DE DOR DAS FACES

                 ESCALA DA DOR DAS FACES (DE 0-10  QUANTO DARIA PARA SUA DOR)__________

DE 0-10  QUANTO SUA DOR ATRAPALHA SUAS ACTIVIDADES DE TRABALHO_________

DE 0-10  QUANTO SUA DOR ATRAPALHA SUAS ACTIVIDADES DE LAZER_________

QUANTAS VEZES VC TOMA REMEDIO PARA A DOR: EM DIAS/MES   (            ) 

FATORES DESENCADEANTES ___________________________________________

FATORES ATENUANTES ________________________________________________

SONO         REPOUSO       ANALGESICOS        PRESSAO/MASSAGEM     

RELAÇÃO COM ESFORÇO FÍSICO:    SIM         NÃO       
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PERNAS INQUIETAS

• DESCONFORTO NAS PERNAS   SIM        NÃO      

• HORARIO NOTURNO)                  SIM        NÃO

• PIORA NO REPOUSO                  SIM         NÃO

• ALIVIA COM MOVIMENTO           SIM        NÃO

• HISTÓRIA FAMILIAR:                   SIM        NÃO

• RELAÇÃO COM GESTAÇÃO       SIM         NÃO

Escala de Graduação do Síndrome das Pernas Inquietas do Grupo de Estudo Internacional do Síndrome das 
Pernas Inquietas

Total:

ACREDITA QUE SEU SONO É SUFICIENTE?_______

ACORDA DESCANSADO?______

• SENTE DOR DE CABEÇA? SIM        NÃO      

SE SIM:

LOCALIZAÇÃO DA DOR        

SÓ DE UM LADO DA CABEÇA         

DOS DOIS LADOS DA CABEÇA         

A CABEÇA TODA        

NA NUCA       

• CARACTERISTICAS

LATEJANTE, PULSÁTIL, COMO UM CORAÇÃO BATENDO          

EM PONTADAS, AGULHADAS                                                          

COMO UM PESO EM CIMA DA CABEÇA                                            

EM QUEIMADURA, ARDENTE

COMO UM CHOQUE

PRESSÃO, COMO UM APERTO NA CABEÇA

• SINTOMAS ASSOCIADOS

SEU ESTÔMAGO ENJOA        
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VOCÊ VOMITA

A LUZ INCOMODA

O BARULHO INCOMODA

O NARIZ ENTOPE                 

O NARIZ ESCORRE

O OLHO FICA VERMELHO

O OLHO FICA INCHADO

O OLHO LACRIMEJA

A PÁLPEBRA CAI

• FATORES DESENCADEANTES

NERVOSISMO, PREOCUPAÇÃO           

ODORES

ALIMENTOS

BEBIDAS

MENSTRUAÇÃO

TOSSE, ESFORÇO FÍSICO OU ATIVIDADE SEXUAL

OUTRO.                                                                                   QUAL?___________________________

AURA?                                         SIM        NÃO          

SINTOMAS VISUAIS                   SIM        NÃO         

PARESTESIAS OU FRAQUEZA SIM        NÃO

AFASIA                                        SIM        NÃO

HÁ UM DIAGNÓSTICO PRÉVIO DE SUA DOR?

DOR MIOFASCIAL     

DOR NEUROPÁTICA

CEFALÉIA     

DOR VISCERAL   
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DOR ONCOLÓGICA    

POS TRAUMA   

FIBROMIALGIA   

OUTRAS                                                         QUAL? ___________________________________     

ANTECEDENTES PESSOAIS

FUMO  (   )     0=não; 1=sim; 3=ex-fumante   QUANTO cigarros/dia  (   )    

ALCOOL  (   )     0=não; 1=sim     QUANTO  doses/semana (   )

CAFÉ (   )        0=não; 1=sim     QUANTO   xícaras/dia (   )

EXERCÍCIO FÍSICO (   )              0=não; 1=sim   QUANTO           dias/semana

DOAÇÃO DE SANGUE   (   )            0=não; 1=sim   QUANTAS                      

GESTAÇÃO PRÉVIA   (   )           0=não; 1=sim  QUANTAS                         

AUMENTO DO FLUXO/DIAS DA MENSTRUAÇÃO  (   )          0=não; 1=sim; 9=não aplicável

DIAGNÓSTICO PRÉVIO DE:

HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA  (   )     INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA   (   )  

  ANEMIA  (   )           0=não; 1=sim

DOENÇAS REUMÁTICAS    (   )          0=não; 1=sim QUAL?_____________________

DOENÇAS RESPIRATÓRIAS  (   )            0=não; 1=sim QUAL?______________________________________
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DOENÇAS CARDIACAS (   )   0=não; 1=sim QUAL?

___________________________________________________

DOENÇAS DO TRATO GASTROINTESTINAL (   )  0=não; 1=sim, QUAL?

_________________________________

DOENÇAS VASCULAR PERIFÉRICA.  (   ) 0=não; 1=sim QUAL?

__________________________________________

DOENÇAS ENDÓCRINA (   )  0=não; 1=sim; 3=diabetes; 4=dças da tireóide 

5=OUTRAS_______________________

DOENÇAS NEUROLÓGICA (   )   0=não; 1=sim; 3=polineuropatia; 4=cefaléia; 5=OUTRAS_________________

DOENÇAS PSIQUICA   (   )       0=não; 1=sim; 3=humor; 4=ansiedade; 5=OUTRAS________________________

EXAMES JÁ REALIZADOS: _________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

EXAME FÍSICO:

ECTOSCOPIA: ________________________________________________________________________

Aparelho Cardio Vascular: ______________________-___ Tensâo Arterial_______________________

Aparelho Respiratório: ________________________________________________________________

Abdomen : ________________________________________________________________________

Membros Inferiores :____________________________________________________________________

EXAME NEUROLÓGICO ( DADOS POSITIVOS ):  FRAQUEZA, ATROFIAS, PARESTESIAS, DISESTESIAS

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
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PALPAÇÃO MUSCULAR 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

HIPÓTESE DIAGNÓSTICA : ________________________________________________________

DIAGNÓSTICO FINAL DA DOR

DOR MIOFASCIAL            

DOR NEUROPÁTICA

CEFALÉIA     

DOR VISCERAL   

DOR ONCOLÓGICA    

POS TRAUMA   

FIBROMIALGIA   

OUTRAS                                    QUAL?  __________________________________________ 

TRATAMENTO QUE ESTÁ A FAZER:

REFERIDO PELO PACIENTE:

MEDICAMENTOS: ___________________________________________________________

__________________________________________________________________________

OUTROS TRATAMENTOS: _____________________________________________________

___________________________________________________________________________

TRANSCRITO DO PROCESSO CLÍNICO DO PACIENTE:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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MCGILL REDUZIDO (INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER)

Marque as características de sua dor, máximo 1 alternativa em cada grupo:

Sensitivo:

Lateja

Ferroa

Facada

Agulhada

Aperta

Cólica

Esmaga

Fisga

Torção

Pesa

Racha

Estica

Rasga

Avaliativo: 

Formiga

Coça

Arde

Choque

Queima

Adormece

Aquece

Esfria

Irradia

Emocional:

Chata

Incómoda

Aborrecida

Enjoada

Agonizante

Torturante

Terror

Insuportável

Desgastante

Cansativa

Castigante

Cruel



ANEXO 2: 

PROTOCOLO DE PESQUISA EM DOR

FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, BRASIL

UNIDADE DA DOR – HOSPITAL CENTRAL DE MAPUTO, MOÇAMBIQUE

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

INFORMAÇÃO AO PACIENTE

Eu, Karen dos Santos Ferreira, médica, Pós-graduanda do Programa de Neurociências da 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto/Universidade de São Paulo, Brasil estou, com com 

uma equipa da Unidade da Dor do Hospital Central de Maputo a realizar um estudo intitu-

lado DOR CRÔNICA E SUAS CARACTERÍSTICAS NA UNIDADE DE DOR DO HOSPITAL 

CENTRAL DE MAPUTO/MOÇAMBIQUE para descrever e analisar as características da 

DOR dos doentes que são observados, seguidos e tratados nesta Unidade. 

O objetivo desse estudo é conferir a presença, gravidade, características da DOR, 

assim como as modalidades de tratamento utilizadas para essa dor. Para obter os resulta-

dos esperados serão realizados questionários, através de entrevista, para anotação dos da-

dos.

Neste contexto você está sendo convidado(a) como voluntário(a) para participar nes-

te estudo sobre a DOR.

Não existe desconforto ou risco para si. Apenas terá que responder a um conjunto de 

perguntas previamente preparadas e que durará cerca de meia hora. Não há despesas pes-

soais para si, nem pagamento para a sua participação. Embora não beneficie directamente 

com este estudo, os resultados do mesmo contribuirão para aumentar o nosso conhecimen-

to, o que permitirá melhorar a qualidade de prestação dos nossos serviços e o apoio que da-

mos aos nossos doentes.

Você será esclarecido(a) sobre o trabalho em qualquer aspecto e a qualquer momen-

to que desejar. Para isso Você poderá contactar a Dra. Karen dos Santos Ferreira na Uni-

dade da Dor ou pelo telefone XXXXXXXXX. Como alternativa Você poderá contactar a Dra. 

Teresa Schwalbach e a Dra. Angelina Dias também na Unidade da Dor ou pelo telefone 

XXXXXXXXX.



Você é livre para aceitar ou recusar a participar e pode retirar o seu consentimento 

ou interromper a sua participação a qualquer momento. A sua participação é voluntária e a 

recusa em participar não irá acarretar qualquer penalidade ou perda de benefícios. 

Os investigadores irão tratar a sua identidade assim como toda a informação recolhi-

da com padrões profissionais de sigilo. Você não será identificado(a) em nenhuma publica-

ção que possa resultar deste estudo. 

O presente estudo obteve aprovação ética do Comité Nacional de Bioética para a 

Saúde de Moçambique.

Maputo ,_____ de _________________ de ________.

O Investigador Principal, Karen dos Santos Ferreira

___________________________________

            Assinatura 



PROTOCOLO DE PESQUISA EM DOR

FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, BRASIL

UNIDADE DA DOR – HOSPITAL CENTRAL DE MAPUTO, MOÇAMBIQUE

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Confirmo por este meio que fui informado (a) sobre a natureza do estudo intitulado 
DOR CRÔNICA E SUAS CARACTERÍSTICAS  NA UNIDADE  DE DOR DO HOSPITAL 
CENTRAL DE MAPUTO/MOÇAMBIQUE, os processos a serem seguidos, os benefícios e 
riscos envolvidos neste estudo. Confirmo igualmente ter recebido, lido e compreendido a in-
formação constante do documento INFORMAÇÃO AO PACIENTE sobre o mesmo estudo, 
tendo tido oportunidade de ser esclarecido (a) quanto às dúvidas e questões por mim colo-
cadas.

Estou ciente de que os resultados deste estudo serão processados e publicados num 
relatório de pesquisa e compreendi que posso retirar-me em qualquer momento do estudo, 
sem que tenha qualquer penalidade ou perda de benefícios.

Assim, 
eu,___________________________________________________________ 

abaixo assinado, tendo recebido as informações e ciente dos meus direitos, concordo 
em participar desse estudo.

Maputo ,_____ de _________________ de ________.

____________________________________________________

Assinatura do voluntário 

Testemunha:

_________________________________

Assinatura da Testemunha 

Testemunha:

_________________________________

Assinatura da Testemunha 



ANEXO 3: 

Critérios DSM IV Depressão Maior

Nas duas últimas semanas devem ter estado presentes cinco das seguintes características, das quais 
pelo menos uma deve ser

1. humor deprimido a maior parte do dia e quase 
todos os dias

2. perda de interesse ou satisfação em relação à 
maior parte das actividades a maior parte do 
dia e quase todos os dias

e as restantes (até perfazer um total de pelo menos cinco) devem estar entre as que se seguem:

1. perda ou aumento de peso significativos (mu-
dança superior a 5% num mês) ou aumento 
ou perda de apetite quase todos os dias

2. insónia ou hipersónia quase todos os dias

3. agitação  ou  lentificação  psicomotora  quase 
todos os dias (constatável pelos outros, não 
meramente sentimentos subjectivos de inqui-
etação ou de lentidão)

4. fadiga ou perda de energia quase todos os 
dias

5. falta de auto-estima ou sentimentos de inade-
quação e culpabilidade (que podem ser deli-
rantes) quase todos os dias (não meramente 
auto-acusação por estar doente)

6. capacidade intelectual ou de concentração di-
minuida,  ou indecisãoe dúvida, quase todos 
os  dias  (quer  por  queixas  sintomática  quer 
por sinais relatados por terceiros)

7. ruminações sobre morte (não apenas medo 
de  morrer),  ideação  suicida  recorrente  sem 
que haja  um plano traçado,  ou tentativa  de 
suicídio ou plano para atentar contra a vida

causando os sintomas incómodo clinicamente significativo e incapacidade ocupacional ou noutros 
sectores funcionalmente importantes.



Critérios DSM IV : Transtorno de  Ansiedade Generalizada

A. Ansiedade e preocupação excessivas, na maioria dos dias por pelo menos 6 meses

B. O indivíduo considera difícil controlar a preocupação

C. Três (ou mais) dos seguintes seis sintomas (Nota: Apenas um item é exigido para crianças)

(1) inquietação ou sensação de estar com os nervos à flor da pele (2) fatigabilidade 
(3) dificuldade em concentrar-se ou sensações de “branco” na mente (4) irritabilidade 
(5) tensão muscular (6) perturbação do sono (dificuldades em conciliar ou manter o sono, ou sono 
insatisfatório)

D. O foco da ansiedade ou preocupação não está confinado a aspectos de outro transtorno

E. A ansiedade, a preocupação ou os sintomas físicos causam sofrimento clinicamente significativo 
ou prejuízo no funcionamento social ou ocupacional ou em outras áreas

F. A perturbação não se deve aos efeitos fisiológicos diretos de uma substância ou de uma condição 
médica geral nem ocorre exclusivamente durante um Transtorno do Humor, Transtorno Psicótico ou 
Transtorno Invasivo do Desenvolvimento.



ANEXO 4: 

Escala de Gravidade da Síndrome das Pernas Inquietas.

INSTRUÇÕES

Responder as 10 questões que se seguem, leve em consideração os seus sintomas nas duas últimas 
semanas.

1)Em geral, como você considera o desconforto da síndrome das pernas inquietas nas suas pernas ou 
braços?

(4) muito intenso

(3) intenso

(2) moderada

(1)leve

(0) nenhum

2)Em geral, como você considera a necessidade de se mexer ou andar por causa dos seus sintomas 
da síndrome das pernas inquietas?

(4) muito grande

(3) grande

(2) moderada

(1) pequena

(0) nenhuma

3)Em geral, quanto de alívio no desconforto das pernas ou braços você consegue ao andar?

(4) nenhum alívio

(3) pouco alívio

(2) alívio moderado 

• alívio total ou quase total

(0) sem sintomas de síndrome das pernas inquietas, portanto 

4)Em geral, qual a intensidade do seu distúrbio de sono por causa dos sintomas da síndrome das 
pernas inquietas?

(4) muito intenso



(3) intenso

(2) moderado

(1) leve

(0) nenhum

5)Qual a intensidade do seu cansaço ou sonolência por causa dos sintomas da síndrome das pernas 
inquietas?

(4) muito intenso (a)

(3) intenso (a)

(2) moderado (a)

(1)leve 

(0) nenhum (a)

6)Em geral, qual a gravidade da sua síndrome das pernas inquietas como um todo?

(4) muito grave

   (3) grave

(2) moderada

   (1) leve

(0) nenhuma

7)Com que freqüência você tem sintomas da síndrome das pernas inquietas?

(4) de 6 a 7 dias por semana

(3) de 4 a 5 dias por semana

(2) de 2 a 3 dias por semana

(1)1 dia ou menos por semana

(0) nunca

8)Quando você tem sintomas da síndrome das pernas inquietas, qual a duração dos sintomas num 
dia corriqueiro?

(4) dura 8hs ou mais nas 24hs do dia

(3) dura 3 a 8 hs nas 24hs do dia



(2) dura 1 a 3hs nas 24hs do dia

(1) dura 1hora ou menos nas 24hs do dia

(0) nenhuma duração

9)No geral, qual a intensidade do impacto dos seus sintomas da síndrome das pernas inquietas na 
sua capacidade de realizar suas atividades diárias, como por exemplo, atividades familiares, no seu 
lar, na sociedade, na escola ou na vida profissional? 

(4) muito grande

(3) grande

(2) moderada

(1) pequena

(0) nenhuma

10) Qual a intensidade do seu distúrbio de humor por causa dos sintomas da síndrome das pernas in -
quietas, por exemplo, raiva, depressão, tristeza, ansiedade, irritação?

(4) muito grande

(3) grande

(2) moderada

(1) pequena

(0)nenhuma
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