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RREESSUUMMOO   



 
 

Resumo 

 
Depintor JDP. Prevalência de algias vertebrais crônicas e identificação de 
fatores associados em uma população da cidade de São Paulo [Dissertação]. 
São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2014. 
 

INTRODUÇÃO: A dor vertebral apresenta significativo impacto econômico e social. 

Estimativas mais recentes do Global Burden of Diseases relatam que as algias 

vertebrais crônicas (AC) são a principal causa de anos vividos com incapacidade no 

mundo. A prevalência de algias vertebrais ao longo da vida varia entre 54% e 80%. 

OBJETIVOS: Estimar a prevalência de algias vertebrais crônicas e identificar fatores 

associados em uma amostra de pessoas com 15 anos ou mais de idade em um 

segmento da população da cidade de São Paulo, Brasil. MÉTODO: Foi realizado um 

estudo de corte transversal. Um total de 826 participantes foi selecionado para 

entrevistas domiciliares entre dezembro de 2011 e fevereiro de 2012. Foram utilizados 

a Escala Hospitalar de Ansiedade e Depressão (HADS), o Teste de Fagerström para 

Dependência de Nicotina (FTND), o Teste para Identificação de Problemas 

Relacionados ao uso de Álcool (AUDIT), a Escala EuroQol-5D e o Critério de 

Classificação Econômica Brasil (CCEB). RESULTADOS: A prevalência de AC foi 

estimada em 22% (IC 95%, 19,3 – 25,0). Os seguintes fatores foram considerados 

independentemente associados a AC: sexo feminino, 30 ou mais anos de idade, 

quatro anos ou menos de escolaridade, sintomas compatíveis com ansiedade e 

esforço físico intenso durante a ocupação principal. Adicionalmente, pacientes com AC 

apresentaram qualidade de vida e autoavaliação de saúde significativamente piores, 

comparativamente àqueles sem AC. CONCLUSÕES: Observou-se uma prevalência 

de 22% de algias vertebrais crônicas em um segmento da população da cidade de 

São Paulo. Fatores demográficos, socioeconômicos, psicológicos e físicos foram 

independentemente associados a essa condição. Observou-se também uma 

associação entre algias vertebrais crônicas e pior qualidade de vida.  

Descritores: Dor nas costas; Dor crônica; Lombalgia; Cervicalgia; Prevalência; 

Estudos transversais; Qualidade de vida; Brasil/Epidemiologia. 
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Abstract 
 

Depintor JDP. Chronic spinal pain prevalence and associated factors in a 
population of Sao Paulo City [Dissertation]. São Paulo: ―Faculdade de Medicina, 
Universidade de São Paulo‖; 2014. 
 

Introduction: Spinal pain is associated with significant economic and societal impact 

and is an important health issue. It has recently been listed as the first cause of ―years 

lived with disability‖ worldwide and one of the most common reasons for which people 

seek medical care. Estimates of lifetime prevalence of spinal pain vary between 54% 

and 80%. Objectives: To estimate the prevalence of chronic spinal pain (CSP) and to 

identify associated factors in a sample of persons aged 15 or older from a segment of 

the population of Sao Paulo City, Brazil. Methods: A cross-sectional epidemiologic 

survey was performed to determine the prevalence of chronic spinal pain and to 

identify associated factors in a random sample of persons 15 years or older from a 

segment of the population of São Paulo City, Brazil. Face-to-face interviews were 

performed with 826 individuals between December 2011 and February 2012. 

Participants responded the following instruments: Hospital Anxiety and Depression 

Scale, EuroQol 5D, Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT), Fargerström 

Test for Nicotine Dependence (FTND), and Brazil Economic Classification Criteria 

(CCEB).  Results: A prevalence of 22% (95% CI, 19.3 – 25.0) was observed for 

chronic spinal pain. The following factors were independently associated with chronic 

spinal pain: female gender, 30 years of age or older, four or less years of formal 

education, symptoms consistent with anxiety and intense physical strain for the main 

occupation. Quality of life and self-rated health were significantly worse among CSP 

individuals.  Conclusions: This study found a prevalence of 22% for chronic spinal 

pain in a segment of the population of São Paulo city. Demographic, socioeconomic, 

psychological and physical factors were independently associated with this condition. 

Quality of life and self-rated health were significantly worse among CSP individuals.   

 

Descriptors: Spine; Chronic pain; Back pain; Neck pain; Prevalence; Cross-sectional 

studies; Quality of life; Brazil/Epidemiology. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

1.1 Dor  

 

A IASP define dor como “uma experiência sensorial e emocional desagradável, 

descrita em termos de lesões teciduais reais ou potenciais. A dor é sempre 

subjetiva e cada indivíduo aprende e utiliza este termo a partir de suas 

experiências anteriores” (IASP, 1986). 

A dor é influenciada por fatores fisiológicos e psicológicos (Merskey & Bogduk, 

1994; Arntz & Claassens, 2004) sendo o componente emocional parte 

inseparável na experiência da dor e não uma reação secundária (LaRocca, 

1992; Merskey, 1994). Por isso, um mesmo estímulo doloroso pode ser 

percebido de formas diferentes por pessoas diferentes e de formas diferentes 

pelas mesmas pessoas em momentos diferentes (Murray, 2007). 

1.2  Algias Vertebrais 

A Associação Internacional para o Estudo da Dor (International Association for 

the Study of Pain, IASP) define algias vertebrais como ―dor localizada na 

coluna vertebral ou em seus anexos‖ (Merskey & Bogduk, 1994). A coluna 

vertebral é o eixo do corpo e compreende as regiões cervical, torácica (ou 

dorsal) e lombar (Kapandji, 2007).  

Existem diferentes origens etiológicas para as algias vertebrais, entre elas: 

traumática, inflamatória, maligna, metabólica, degenerativa, genética, 

infecciosa ou disfuncional. Quando um diagnóstico patoanatômico não pode 

ser atribuído, a IASP recomenda o termo ―dor de origem desconhecida‖ 

(Merskey & Bogduk, 1994). O ―Grupo Australiano de Diretrizes para Dor 

Musculoesquelética Aguda‖ (Australian Acute Musculoskeletal Pain Guidelines 

Group) sugere o termo ―dor idiopática‖ (AAMPGG, 2004). 

 



 
 

1.2.1 Algias Vertebrais Crônicas 

Dor crônica é uma síndrome complexa e envolve componentes biológicos, 

emocionais, cognitivos e comportamentais (Merskey & Bogduk, 1994). Acarreta 

alterações nas atividades físicas, sono, vida sexual, humor, autoestima e 

estado mental. Frequentemente altera relações familiares, de trabalho e de 

lazer (Cruz & Pimenta, 1999). 

A IASP define dor crônica como aquela que dura além do tempo normal de 

regeneração tecidual e sugere um período de três meses de duração de 

sintomas dolorosos para que se considere crônica. Para fins de pesquisa, 

entretanto, propõe que a dor crônica seja definida como existência de sintomas 

dolorosos por um período igual ou superior a seis meses. Observa-se em 

diversas pesquisas sobre dor crônica, que vários autores se utilizam do período 

de três meses como ponto de corte, enquanto outros se utilizam do período de 

seis meses (Merskey & Bogduk, 1994; Crombie et al., 1994).  

A definição das algias vertebrais crônicas somente de um ponto de vista 

temporal assume que elas tenham um curso linear (Cedraschi et al., 1999). 

Entretanto, sabe-se que dor crônica recorrente e incapacidade associada á dor 

são comuns em portadores de algias vertebrais crônicas (Von Korff et al., 1993; 

Von Korff, 1994; Von Korff & Saunders, 1996) e que a qualidade de vida dos 

pacientes depende mais do grau de incapacidade do que da intensidade da dor 

(Kovacs et al., 2005a). Isso revela a importância de definir as algias vertebrais 

crônicas segundo diferentes critérios (Kovacs et al., 2005a). 

Dor recorrente é aquela que se manifesta em episódios futuros após a 

ocorrência da primeira crise dolorosa (Stanton et al., 2008). Segundo a 

Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde da 

Organização Mundial da Saúde, a incapacidade é definida como uma 

resultante da interação entre a disfunção apresentada pelo indivíduo, a 

limitação de suas atividades e a restrição na participação social, envolvendo os 

fatores ambientais que podem atuar como facilitadores ou barreiras para o 

desempenho e participação nessas atividades (WHO, 2002; Farias et al., 



 
 

2005). Para Leeuw e colaboradores (2007b), a incapacidade relacionada à dor 

refere-se aos problemas em executar tarefas da vida diária e atividades nas 

situações de casa e do trabalho (Leeuw et al., 2007b). A incapacidade pode ser 

considerada um indicador da gravidade do quadro em pessoas com dor crônica 

(Von Korff et al., 1992). É importante ressaltar que a incapacidade crônica e a 

dor crônica são entidades distintas e clinicamente não correlacionadas, ou seja, 

o indivíduo pode ter dor crônica e não ter incapacidade crônica e vice-versa 

(Von Korff et al., 1993). 

Estudos indicam que entre 5% e 10% dos casos de algias vertebrais se tornam 

crônicos (Cassidy et al., 1998; Côté et al., 1998). Após um ano do primeiro 

episódio doloroso, um terço dos portadores de algias vertebrais crônicas 

relatam intensidade da dor moderada ou grave e um quinto apresenta 

incapacidade associada à dor (Von Korff et al., 1994).  

1.3 Classificações da Dor Crônica 

A dor crônica pode ser classificada segundo a localização da dor, pela 

frequência dos sintomas e de acordo com a etiologia. A localização da dor 

pode ser disseminada ou regional (Wolfe et al., 1990; Bergman et al., 2001) e 

esses termos são utilizados, respectivamente, para diferenciar pessoas cuja 

dor manifesta-se em várias regiões do corpo, daquelas com dor em uma 

localização anatômica definida (Bergman et al., 2001). 

A frequência dos sintomas pode ser persistente ou não persistente (Von Korff 

et al., 1992; Gureje et al., 1998). O termo ―dor persistente‖ indica a presença de 

dor durante mais da metade dos dias nos últimos seis meses (Von Korff et al., 

1992; Gureje et al., 1998). A etiologia pode ser maligna ou não-maligna, ou 

seja, associada ou não a neoplasias (Eriksen et al., 2003). 

1.3.1 Dor Crônica Regional e Disseminada 

O critério proposto pelo Colégio Americano de Reumatologia caracteriza a dor 

crônica disseminada (DCD) pela presença de dor no lado direito e esquerdo do 

corpo, acima e abaixo da cintura, e presença de dor no esqueleto axial (Wolfe 



 
 

et al., 1990). A relação entre lombalgia crônica e a presença de DCD tem sido 

estudada (Clauw et al., 1999; Mayer et al., 2008; Nordeman et al., 2012). 

Um recente estudo avaliou a prevalência e as características da DCD em 

mulheres com lombalgia crônica em um serviço de atendimento primário. Das 

130 mulheres avaliadas, 28% tinham DCD. Elas demonstraram menor 

desempenho físico, maior limitação das atividades de vida diária, maior 

incapacidade ao trabalho, maior quantidade de pontos gatilho, dor mais severa, 

mais fadiga e depressão, quando comparadas com as mulheres sem DCD 

(p<0,05). O grupo portador de lombalgia e DCD obteve pior qualidade de vida 

mensurada por meio do questionário SF-36, nas dimensões função física, dor e 

vitalidade (p<0,05). Sintomas de stress mais severos e maior incapacidade 

também foram apresentados por esse grupo (p<0,001). O artigo sugere que a 

presença de DCD seja avaliada em mulheres portadoras de lombalgia crônica 

(Nordeman et al., 2012). 

Em serviços de atendimento secundário, a prevalência de DCD em portadores 

de lombalgia crônica varia entre 32% e 38% (Clauw et al., 1999; Mayer et al., 

2008). Na maioria das populações, DCD é mais comum em mulheres do que 

em homens (Clauw et al., 1999; Mayer et al., 2008; Nordeman et al., 2012). 

A dor crônica disseminada está associada à depressão e aos sintomas 

psicossomáticos, bem como a maior incapacidade (Andersson et al., 1996). 

Associa-se também à fadiga, a baixos níveis de autocuidado e à hipocondria. 

Esses fatores sugerem que a dor crônica disseminada esteja associada a um 

conjunto de sintomas indicativos de um processo de somatização (McBeth et 

al., 2001). 

1.4 Impacto Socioeconômico das Algias Vertebrais Crônicas 

Estimativas mais recentes do Global Burden of Diseases relatam que as algias 

vertebrais crônicas correspondem à primeira causa de anos vividos com 

incapacidade no mundo (Murray & Lopez, 2013). Sabe-se que a maioria dos 

custos relacionados à dor para a sociedade deriva da incapacidade e não da 

dor em si (Kovacs et al., 2005a). Além disso, as algias vertebrais crônicas 

compõem um fenômeno complexo e multifatorial, representam a principal 



 
 

queixa primária apresentada por pessoas com dor crônica musculoesquelética 

e está associada a elevados custos de saúde e custos sociais diretos e 

indiretos (Manchikanti et al., 2013; Jordan et al., 2012; Parsons et al., 2007; 

Andersson, 1999; Andersson et al., 1997; Von Korff & Saunders, 1996). 

Estudos indicam que a incapacidade por problemas relacionados à coluna tem 

crescido de maneira relevante, incluindo a incapacidade de trabalho, limitações 

das atividades de vida diárias, redução da qualidade de vida e redução da 

produtividade (Walker et al., 2000; Stewart et al., 2003). Entre as pessoas que 

têm de 20 a 50 anos de idade, a dor vertebral representa o problema 

musculoesquelético de maior custo tanto para os sistemas de saúde, como 

para o setor industrial (Stewart et al., 2003). As algias vertebrais crônicas são 

causa frequente de absenteísmo e aposentadoria precoce, o que contribui com 

os custos diretos e indiretos causados por essa condição (Kovacs et al., 

2005a).  

Pouco se sabe sobre os custos associados às algias vertebrais crônicas no 

cenário nacional (Salvetti MG, 2010). Um estudo que analisou os benefícios do 

tipo auxilio doença concedidos pelo Instituto Nacional de Seguro Social em 

Porto Alegre, Rio Grande do Sul, mostrou que as doenças do sistema 

osteomuscular (especialmente as lombalgias) foram as causas mais frequentes 

de afastamento do trabalho. A lombalgia foi a terceira mais diagnosticada entre 

as condições subjacentes a concessão de beneficio (Boff et al., 2002). 

A dor lombar foi considerada a primeira causa de consultas médicas no 

atendimento primário e secundário dos sistemas de saúde da Inglaterra e da 

Suécia (Jordan et al., 2012). Na Áustria os custos anuais com a lombalgia 

crônica foram estimados em 8,533 euros por pessoa tratada. Desse valor, 13% 

e 53% destinavam-se aos custos diretos e indiretos, respectivamente (Boonen 

et al., 2005). Nos países baixos os custos com a cervicalgia foram estimados 

em 686 milhões de dólares. Desse valor, 23% e 77% eram destinados aos 

custos diretos e indiretos, respectivamente (Borghouts et al.,1999). 

 



 
 

Um estudo alemão sobre a utilização dos serviços de saúde por portadores de 

dor vertebral concluiu que os custos são significantemente maiores quando a 

afecção é crônica. A detecção precoce dessa afecção poderia diminuir os 

gastos públicos, além de melhorar a qualidade de vida dessas pessoas (Muller-

Schwefe et al., 2011). Estima-se que pessoas com dor crônica utilizem os 

serviços de saúde cinco vezes mais do que o restante da população (Von Korff 

et al., 1990; Von Korff et al., 1992). 

Uma revisão sobre a qualidade de vida e os gastos associados às algias 

vertebrais em adultos nos Estados Unidos da América (EUA), concluiu que os 

custos cresceram substancialmente a partir dos anos 90, sem evidências de 

melhora na qualidade de vida dos pacientes. A dor lombar é considerada o 

segundo motivo de consultas médicas nos EUA, superada apenas pelo 

resfriado comum (Martin et al., 2008, Andersson, 1997). 

Entre os fatores que contribuem para os gastos com algias vertebrais nos EUA 

estão: incapacidade ao trabalho, limitações das atividades de vida diária, 

redução da qualidade de vida, desemprego, diminuição da produtividade, 

absenteísmo e custos médicos diretos (Manchikanti et al., 2009). 

1.5 Estudos de Prevalência de Algias Vertebrais Crônicas  

Estudos conduzidos na população geral apresentam grande variação nas 

prevalências estimadas (Hogg-Johnson et al., 2008). Diferenças nos critérios 

de classificação da dor crônica certamente contribuem para essa variação 

(Farrar et al., 2000; Burgoyne, 2007). A adoção de critérios semelhantes de 

classificação contribuiria para reduzir disparidades nas estimativas de 

prevalência (Farrar et al., 2000). 

A maioria dos dados de estimativa de prevalência de cervicalgia, dorsalgia e 

lombalgia crônicas provém de estudos sobre dor crônica, ou seja, as algias 

vertebrais são estudadas como subgrupos (Parsons et al., 2007; Eriksen et al., 

2003; Bergman et al., 2001; Azevedo et al., 2012 ; Sá et al., 2009). Alguns 

estudam a prevalência de algias vertebrais crônicas em populações 

específicas, como a população idosa (Dellaroza et al., 2007; Dellaroza et al., 



 
 

2013; Panazzolo et al., 2007), em adultos trabalhadores (Kreling et al., 2006) 

ou em adolescentes (Hoftun et al., 2008).  

Observam-se diferentes critérios temporais para caracterizar a cronicidade da 

dor em estudos de base populacional. Muitos estudos utilizam como único 

critério a duração da dor, a maioria o período de duração da dor com início dos 

sintomas há três meses ou mais (Smith et al., 2004; Bergman et al., 2001; 

Parsons et al., 2007; Picavet & Schouten et al., 2003; Jímenez-Sánchez et al., 

2012; Azevedo et al., 2012). Outros utilizam um período igual ou superior a seis 

meses (Almeida et al., 2008; Breivik et al., 2006; Eriksen et al., 2003). Três 

estudos brasileiros conduzidos no Sul do país (Meucci et al., 2013; Ferreira et 

al., 2011; Silva et al., 2004) utilizaram o período de sete semanas nos últimos 

três meses citado no artigo de Andersson em 1999 (Andersson, 1999)  e 

preconizado pela Classificação da Força Tarefa de Quebec (Quebec Task 

Force Classification) (Spitzer, 1987). Outros autores consideram critérios 

adicionais, como presença de episódios dolorosos nos últimos trinta dias e 

intensidade mínima de cinco na escala visual numérica (Blyth et al., 2001; 

Breivik et al., 2006).  

Certos estudos relatam o uso de um diagrama de dor para identificação exata 

do local doloroso (Parsons et al., 2007; Bergman et al., 2001; Meucci et al., 

2013;  Silva et al., 2004). Alguns se utilizam de escalas de avaliação em saúde 

padronizadas (Parsons et al., 2007; Bergman et al., 2001; Jímenez-Sánchez et 

al., 2012; Silva et al., 2004; Azevedo et al., 2012).  

A análise dos métodos empregados nos levantamentos epidemiológicos de dor 

crônica indica que esses estudos são comumente realizados por meio de 

entrevistas face a face, telefônicas ou por meio do correio e que podem ou não 

incluir a participação de mais de um membro da mesma família no estudo 

(Azevedo et al., 2012; Jímenez-Sánchez et al., 2012; Huisstede et al., 2008; 

Parsons et al., 2007).  

Procedimentos metodológicos distintos, critérios de inclusão e exclusão, 

definição dos casos e variações populacionais são fatores que podem 



 
 

contribuir para o aumento das disparidades nas estimativas de prevalência. A 

definição dos casos pode variar de acordo com o período de tempo de 

interesse (prevalência pontual, mensal, semestral, anual, ou durante a vida) e 

certas informações podem ou não estar presentes na coleta de dados (ex: 

intensidade, frequência e duração da dor, tipos de sintomas e se a dor causava 

interferência ou não nas atividades de vida diária). O fato de a região estudada 

ser o foco principal do estudo ou uma das condições analisadas também pode 

influenciar nos resultados obtidos (Hogg-Johnson et al., 2008). Alguns autores 

agrupam duas regiões da coluna para estudar a prevalência de dor (Eriksen et 

al., 2003; Pinto-Meza et al., 2006; Webb et al., 2003; Von Korff et al., 2005) e 

apenas um estudo considerou a coluna vertebral como estrutura única, 

estudando a prevalência de dor agrupando as regiões cervical, torácica e 

lombar (Ferreira et al., 2011). 

1.6 Algias Vertebrais Crônicas no Brasil  

Foram identificados quatro estudos conduzidos no Brasil que abordaram a 

prevalência de algias vertebrais crônicas na população geral. Um deles teve 

como objetivo estudar a prevalência de algias vertebrais na população geral de 

Pelotas, Rio Grande do Sul, e obteve prevalência de 19% de algias vertebrais 

crônicas agrupando as regiões cervical, torácica e lombar. O estudo considerou 

como dor crônica aquela por um período igual ou superior a sete semanas e 

utilizou um diagrama de dor para identificação do local doloroso. As variáveis 

independentemente associadas ao desfecho foram sexo feminino e 

autopercepção de saúde regular ou ruim (Ferreira et al., 2011).  

Os outros três estudos identificados avaliaram a prevalência de lombalgia 

crônica e entrevistaram pessoas com idade igual ou superior a 20 anos por 

meio de entrevistas domiciliares (Meucci et al., 2013; Almeida et al., 2008; Silva 

et al., 2004). O estudo conduzido em Salvador, Bahia, utilizou como critério 

temporal para dor crônica o período igual ou superior a seis meses e obteve 

uma prevalência de 14,7% em uma amostra de 2.281 pessoas (Almeida et al., 

2008).  Os dois estudos conduzidos em Pelotas, no Rio Grande do Sul, 

utilizaram como critério temporal para dor crônica o período igual ou superior a 



 
 

sete semanas nos últimos três meses como sugerido pela Classificação da 

Força Tarefa de Quebec (Quebec Task Force Classification) (Spitzer, 1987). 

Nesses estudos os pesquisadores entrevistaram a mesma população com um 

período de intervalo de oito anos entre as entrevistas. Em 2002, os autores 

obtiveram prevalência de LC de 4%, em uma amostra de 3,182 entrevistados. 

Em 2010 os autores obtiveram prevalência de LC de 9,6% em uma amostra de 

2.732 entrevistados (Silva et al., 2004; Meucci et al., 2013). 

Na cidade de São Paulo um estudo que teve como objetivo validar um 

instrumento de mensuração da dor crônica em pessoas cadastradas em uma 

Unidade Básica de Saúde (UBS) verificou que a região da coluna vertebral foi 

identificada como o principal foco de dor por 65% das pessoas com dor crônica 

(Bracher et al., 2008). 

Os outros estudos conduzidos em populações brasileiras estudaram 

prevalências em populações distintas. Quatro deles estudaram a prevalência 

de dor crônica em idosos e incluíram dados de prevalência de dor vertebral 

(Dellaroza et al., 2007; Dellaroza et al., 2013; Panazzolo et al., 2007; Lacerda 

et al., 2005). Apenas um estudou a prevalência de dor crônica na população 

geral e incluiu dados de prevalência de algias vertebrais crônicas como um 

dado secundário (Sá et al., 2009). Um estudo avaliou a prevalência de dor 

crônica na população adulta trabalhadora de Londrina, Paraná (Kreling et al., 

2006). 

1.7 Lombalgia Crônica 

A lombalgia é a queixa referida com maior frequência pelos portadores de 

algias vertebrais, seguida pela cervicalgia e dorsalgia (Pleis & Lethbridge-

Çejku, 2007; Breivik et al., 2006; Rustoen et al., 2004; Moulin et al., 2002; 

Bergman et al., 2001; Gureje et al., 1998; Andersson et al., 1998). Dor lombar é 

a que mais provoca incapacidade e limitações nas atividades diárias (Gureje et 

al., 1998; Picavet & Schouten, 2003; Stewart et al., 2003; Sá et al., 2008). 



 
 

Estudos de prevalência sugerem que a prevalência anual de lombalgia crônica 

varie entre 15% e 45%, e que a prevalência pontual seja em média de 30% 

(Manchikanti et al., 2009).  

Setenta e nove por cento dos casos de lombalgia desenvolvem dor crônica e 

muitas pessoas permanecem afetadas até um ano após o início da dor (Croft et 

al., 1998).  Pesquisas indicam que mesmo após um período de quatro anos, 

71% dos portadores de lombalgia crônica (LC) continuam sentindo dor (Smith 

et al., 2004).  

Foram identificados muitos levantamentos epidemiológicos sobre dor crônica 

na população geral que apresentaram dados sobre a prevalência de lombalgia 

crônica. Apenas seis levantamentos epidemiológicos cujo tema principal tenha 

sido a prevalência de lombalgia crônica na população geral foram identificados. 

Três foram realizados no Brasil (Silva et al., 2004; Almeida et al., 2008; Meucci 

et al., 2013) e três na Europa (Smith et al., 2004; Guez et al., 2006; Jímenez-

Sánchez et al., 2012). Esses estudos encontraram prevalências entre 27% 

(Smith et al., 2004) e 4% (Silva et al., 2004). 

O estudo de prevalência de lombalgia crônica realizado em Madri dispõe 

apenas de dados de prevalência por sexo: 14,1% das mulheres e 7,8% dos 

homens apresentavam lombalgia crônica. Nesse estudo os autores 

entrevistaram 12.190 pessoas com idade igual ou superior a 16 anos por meio 

de entrevistas domiciliares, que sentiam dor lombar por um período igual ou 

superior a três meses. Os autores identificaram que nas mulheres, a lombalgia 

crônica estava significantemente associada com possuir três ou mais 

comorbidades (OR 5,8) e com uso de analgésicos e antiinflamatórios (OR 2,5) 

(Jímenez-Sánchez et al., 2012). 

No estudo de prevalência de lombalgia crônica em uma população do Reino 

Unido, foram entrevistadas por meio do correio 2.184 pessoas com idade 

superior a 25 anos. A dor foi considerada crônica caso a relatassem por um 

período igual ou superior a três meses. O objetivo do estudo foi identificar os 

fatores associados com o início e com a persistência da LC. Os autores 



 
 

compararam a prevalência de lombalgia crônica em dois pontos distintos do 

tempo, com um período de quatro anos de intervalo entre eles, em 1996 e em 

2000. A prevalência de LC foi de 16% em 1996 e 27% em 2000 (Smith et al., 

2004). Os fatores associados à persistência da LC foram: relato de artrite em 

1996, alto índice de procura por atendimentos à saúde e escore baixo na 

dimensão ―saúde mental‖ do SF-36. Sexo feminino demonstrou associação 

positiva com a persistência da dor na análise univariada (OR = 1,98, IC95% 

1,08-3,63, p= 0,027). Fatores associados aos casos novos de LC foram: 

presença de dor crônica prévia, artrite, escore baixo nas dimensões ―saúde 

física‖, ―vitalidade‖ e ―saúde geral‖ do SF-36 e alto índice de procura por 

atendimentos à saúde (Smith et al., 2004). 

Um estudo de base populacional sobre lombalgia crônica em indivíduos com 

cervicalgia crônica obteve prevalências de lombalgia e cervicalgia crônicas de 

16% e 17%, respectivamente. Das 4.415 pessoas entrevistadas, 51%  tinham 

tanto cervicalgia, como lombalgia crônicas. A prevalência de lombalgia crônica 

em indivíduos com cervicalgia crônica de origem não traumática foi de 53%. O 

estudo concluiu que, a presença de lombalgia crônica é três vezes maior em 

indivíduos com cervicalgia crônica do que na população em geral (Guez et al., 

2006). 

Nesses artigos foram observadas associações positivas entre dor lombar 

crônica e os seguintes fatores: episódio prévio de dor lombar, sexo feminino, 

idade avançada, tabagismo, índice de massa corpórea (IMC) elevado, baixa 

escolaridade, baixo nível socioeconômico, ansiedade e depressão (Silva et al., 

2004; Almeida et al., 2008; Meucci et al., 2013; Smith et al., 2004; Jímenez-

Sánchez et al., 2012). 

1.8 Cervicalgia Crônica 

A prevalência de cervicalgia crônica tende a ser alta nas populações 

ocidentais, onde aproximadamente 15% das mulheres e 10% dos homens 

referem senti-la em algum momento da vida (Vernon et al., 2006). 



 
 

Estudos de prevalência sugerem que a prevalência pontual de cervicalgia 

crônica varie entre 14,5% e 51% (Parsons et al., 2007; Eriksen et al., 2003; 

Bergman et al., 2001; Huisstede et al., 2008; Jímenez-Sánchez et al., 2012; 

Azevedo et al., 2012; Guez et al., 2002).  

Foram identificados muitos levantamentos epidemiológicos sobre dor crônica 

na população geral, que apresentaram dados sobre a prevalência de 

cervicalgia crônica (Parsons et al., 2007; Eriksen et al., 2003; Bergman et al., 

2001; Azevedo et al., 2012). Apenas três levantamentos epidemiológicos cujo 

tema principal tenha sido a prevalência de cervicalgia crônica na população 

geral foram identificados (Jímenez-Sánchez et al., 2012; Guez et al., 2002; 

Côté et al., 1998). Um estudo conduzido nos Países Baixos teve o objetivo de 

estudar a cervicobraquialgia aguda e crônica (Huisstede et al., 2008). Esses 

estudos serão descritos a seguir.  

O estudo realizado em Madri dispõe apenas de dados de prevalência por sexo: 

8,4% das mulheres e 3,2% dos homens apresentavam cervicalgia crônica. Os 

autores identificaram que a cervicalgia crônica foi mais frequente no grupo de 

idade 45-64 anos (OR = 2,39; 95% IC: 1,37-4,16). Nas mulheres, a cervicalgia 

crônica esteve significantemente associada com possuir três ou mais 

comorbidades (OR= 8,5; 95% IC: 6,1-12) e com uso de analgésicos e 

antiinflamatórios (OR= 1,95; 95% IC: 1,6-2,4) (Jímenez-Sánchez et al., 2012). 

Guez e colaboradores (2002) avaliaram a prevalência de cervicalgia no norte 

da Suécia em 6.000 pessoas com idade igual ou superior a 25 anos. O critério 

temporal utilizado para identificar a dor crônica foi um período igual ou superior 

a seis meses. A prevalência de cervicalgia crônica encontrada foi de 19%. 

Desses, 22% eram mulheres e 16% homens (Guez et al., 2002). 

Um estudo canadense que avaliou a prevalência de cervicalgia crônica e 

incapacidade identificou que aproximadamente 10% dos participantes 

relataram ter cervicalgia de alta intensidade e baixa incapacidade, enquanto 

que aproximadamente 5% eram severamente incapacitados por causa da dor. 



 
 

O estudo ressalta que a prevalência de cervicalgia de baixa intensidade e baixa 

incapacidade diminui com o aumento da idade (Côté et al., 1998).  

Huisstede e colaboradores (2008) conduziram um estudo para identificar a 

prevalência de cervicobraquialgia aguda e crônica em uma amostra de 3.664 

pessoas com idade superior a 25 anos na população geral dos Países Baixos. 

As entrevistas foram realizadas por meio do correio e utilizou como critério 

temporal para cronicidade da dor o período igual ou superior a seis meses. A 

prevalência pontual da cervicobraquialgia crônica foi de 19%. Entre as pessoas 

que apresentaram cervicobraquialgia crônica, 58% relataram uso dos serviços 

de saúde. Esses, por sua vez, obtiveram escores que indicaram pior qualidade 

de vida, mais dor, limitações das atividades de vida diária e maior índice de 

absenteísmo ao trabalho quando comparados com as pessoas que não usaram 

os serviços de saúde (Huisstede et al., 2008). 

Nesses estudos, os fatores comumente associados à cervicalgia crônica foram: 

episódio prévio de dor, sexo feminino, meia idade, tabagismo, fatores 

genéticos, baixa escolaridade, nível socioeconômico baixo, dores de cabeça, 

tipo de ocupação, ansiedade e depressão (Parsons et al., 2007; Eriksen et al., 

2003; Bergman et al., 2001; Azevedo et al., 2012; Jímenez-Sánchez et al., 

2012; Guez et al., 2002; Huisstede et al., 2008).   

1.9 Dorsalgia Crônica 

Estudos epidemiológicos de dor crônica sugerem que a prevalência de 

dorsalgia crônica varie entre 10% e 20% (Bergman et al., 2001 ; Azevedo et al., 

2012 ; Sá et al., 2009; Parsons et al., 2007; Raftery et al., 2011). Dados 

epidemiológicos escassos sobre dorsalgia sugerem que essa condição seja 

menos comum e cause menor impacto do que a dor lombar ou cervical. 

Comparada com as outras regiões da coluna, a coluna torácica tem sido menos 

estudada em termos de estudos clínicos de base populacional (Manchikanti et 

al., 2009; Manchikanti et al., 2013). Alguns autores sugerem que a baixa 

prevalência da dorsalgia ocorre devido a menor capacidade de mobilidade da 

coluna torácica (Manchikanti et al., 2013, Leboeuf-Yde et al., 2009; Briggs et 



 
 

al., 2009). Entretanto, apesar de sua menor prevalência, a dorsalgia também 

pode causar incapacidade a longo prazo (Briggs et al., 2009; Edmondston & 

Singer, 1997). 

Foram identificados cinco levantamentos epidemiológicos sobre dor crônica na 

população geral, que apresentaram dados sobre a prevalência de dorsalgia 

crônica. Nenhum levantamento epidemiológico cujo tema principal tenha sido a 

prevalência de dorsalgia crônica na população geral foi encontrado. Três 

estudos encontraram prevalência de 10% de dorsalgia crônica (Bergman et al., 

2001 ; Azevedo et al., 2012 ; Sá et al., 2009), dois realizados na Europa e um 

no Brasil. Os outros dois estudos realizados na Europa encontraram 

prevalências de 15,5% e 20% (Parsons et al., 2007; Raftery et al., 2011). 

Observa-se, assim, que a prevalência de dorsalgia crônica na população geral 

é notadamente menor quando comparada com a lombalgia e cervicalgia 

crônicas.  

Nesses estudos, os fatores comumente associados à dorsalgia crônica foram: 

sexo feminino, carregar peso, movimentos repetitivos e permanecer muito 

tempo sentado (Bergman et al., 2001 ; Azevedo et al., 2012 ; Sá et al., 2009; 

Parsons et al., 2007; Raftery et al., 2011).  

1.10 Fatores Associados às Algias Vertebrais Crônicas 

As algias vertebrais crônicas, em especial a lombalgia e a cervicalgia crônicas, 

estão frequentemente associadas a outras condições dolorosas crônicas 

(Raspe et al., 2003; Carroll et al., 2004) e a problemas psicológicos (Currie & 

Wang, 2004; Gureje et al., 1998; Coté et al., 1998).  

Levantamentos epidemiológicos de base populacional sugerem que os 

seguintes fatores estão associados à maior prevalência de algias vertebrais 

crônicas: falta de boa forma física, obesidade, tabagismo, dependência de 

medicamentos e presença de outras doenças (psicológicas, cardíacas, 

diabetes e problemas de tireoide) (Ritzwoller et al., 2006; Dersh et al., 2006). 

Lombalgia e cervicalgia com incapacidade foram associadas à idade avançada, 



 
 

obesidade, grupos socioeconômicos menos favorecidos e sexo feminino 

(DePalma et al., 2012; Webb et al., 2003). 

A relação entre aumento da idade e maior incapacidade em pessoas com 

algias vertebrais crônicas foi descrita por alguns autores (Gureje et al., 2001; 

Webb et al., 2003; Sardá et al., 2009), confirmando a fisiologia que explica que 

o envelhecimento provoca mudanças degenerativas progressivas na coluna 

vertebral (Rathmell, 2008). Entretanto, para Frymoyer e Cats-Baril (1987), em 

um estudo sobre fatores preditores e incapacidade em pessoas com dor 

lombar, a idade apresentou associação positiva com a gravidade da lombalgia, 

mas não com a incapacidade (Frymoyer & Cats-Baril, 1987).  

O índice de massa corpórea (IMC) é outro fator que pode influenciar a dor e a 

incapacidade. Supõe-se que indivíduos com IMC elevado apresentem maior 

sobrecarga física e maior dificuldade para desempenhar atividades, o que pode 

estar relacionado com dor e incapacidade. Alguns autores encontraram 

associação entre IMC, lombalgia crônica e incapacidade (Silva et al., 2004; 

Webb et al., 2003, Urquhart et al., 2009).  

Os sintomas depressivos são frequentes em pacientes com algias vertebrais 

crônicas e a presença de depressão pode influenciar a avaliação pessoal de 

incapacidade (Currie & Wang, 2004). A depressão é considerada como fator 

independente para o desenvolvimento de dor intensa e/ou incapacitante na 

coluna vertebral. Pessoas com diagnóstico de depressão apresentaram um 

risco três a quatro vezes maior para desenvolver dor crônica (Carroll et al., 

2004; Currie e Wang, 2004). A relação entre depressão e incapacidade, no 

entanto, não tem sido bem compreendida. Não está claro se a presença de 

depressão torna os indivíduos mais vulneráveis à incapacidade, ou se a 

presença da incapacidade contribui para o aparecimento da depressão (Gureje 

et al., 2001). 

Estudos sobre a relação entre nível educacional e algias vertebrais concluem 

que existe uma associação entre baixo nível educacional e incapacidade, 

cronicidade ou maior recorrência da dor. Um estudo conduzido na Noruega 



 
 

avaliou a severidade dos sintomas de dor musculoesquelética, incluindo as 

algias vertebrais, e sua relação com a desigualdade socioeconômica. O estudo 

concluiu que as pessoas que moram em regiões menos favorecidas têm 

maiores chances de apresentar dor crônica disseminada, altos índices de 

incapacidade e de intensidade da dor (Brekke et al., 2002). É importante 

destacar que a associação entre baixos índices socioeconômicos e o risco para 

dor crônica é bem estabelecida (Poleshuck & Green, 2008). 

Lefevre-Colau e colaboradores estudaram a frequência e a correlação dos 

fatores de risco para lombalgia crônica em um ambiente de atendimento 

primário. Em um total de 4.522 prontuários analisados, os dois fatores de risco 

mais comumente identificados foram história de recorrência de lombalgia 

(72,1%) e limitação das atividades de vida diárias (66,4%). Entre as pessoas 

empregadas no momento da entrevista, os fatores de risco comumente 

encontrados foram: permanecer durante muito tempo na mesma posição 

durante o expediente (79%) e levantamento de peso frequente (65,5%) 

(Lefevre-Colau et al., 2009). 

Uma recente revisão sistemática abordou a associação entre consumo de 

álcool e dor lombar. Os autores concluíram que o consumo de álcool é 

associado apenas à lombalgia crônica e intensa, e somente em pessoas que 

sejam dependentes do álcool. Essa revisão não especifica o nível de 

dependência alcoólica e nem a intensidade da dor (Ferreira et al., 2012).   

Muitos estudos foram realizados para tentar verificar a existência de 

associação entre tabagismo e dor musculoesquelética em geral, ou algias 

vertebrais em particular (McGeary et al., 2004; Scott et al., 1999; Feldman et 

al., 1999). O impacto do tabagismo no sistema musculoesquelético inclui risco 

aumentado de osteoporose e fraturas, diminuição da densidade óssea e 

degeneração da coluna (Fagerstrom, 2002; Hilibrand et al., 2001; Glassman et 

al., 2000). Dois estudos apontam associação positiva entre o tabagismo e o 

desenvolvimento de dor vertebral (Vogt et al., 2002; Leboeuf-Yde et al., 1998). 

Um deles encontrou uma associação positiva entre nível de tabagismo e dor 

vertebral crônica (Leboeuf-Yde et al., 1998). Entretanto, a evidência é 



 
 

inconsistente e a natureza da relação permanece desconhecida (McGeary et 

al., 2004). 

Uma revisão de literatura sobre dorsalgia em trabalhadores identificou os 

seguintes fatores associados para essa condição: presença de outras dores 

musculoesqueléticas, falta de atividade física, tensão pré-menstrual, más 

condições ergonômicas no trabalho, carregamento de peso frequente, excesso 

de trabalho, insatisfação com o trabalho, baixo nível educacional, permanecer 

sentado por muitas horas e estresse no trabalho (Briggs et al., 2009). Não 

foram identificadas revisões de literatura que tenham estudado dorsalgia 

crônica na população geral, o que pode sugerir que essa condição seja mais 

comum em adultos trabalhadores. 

1.11 Mensuração da Dor Crônica 

A variável ―dor‖ é considerada um construto, pois não pode ser diretamente 

quantificável, mas sua presença e magnitude podem ser identificadas graças a 

um conjunto de comportamentos (Netemeyer et al., 2003; Streiner & Norman, 

2003). A dor compreende diversos domínios, o que torna sua mensuração uma 

atividade complexa (Von Korff & Miglioretti, 2005). Dessa forma, avaliar a dor 

deve ter o objetivo de abranger as diferentes dimensões envolvidas (Von Korff 

et al., 1992; Farrar et al., 2000).  

Por ser um sintoma, as informações sobre a dor são obtidas por relato verbal, 

geralmente de modo informal, através da história clínica (Bromm, 1984). As 

entrevistas e os questionários estruturados são abordagens mais formais e 

padronizadas, utilizadas em pesquisa. Questões individuais são desenvolvidas 

para medir construtos, que agrupados formam as escalas (Fletcher & Fletcher, 

2006). 

1.12 Escalas de avaliação em saúde 

Escalas que avaliam a saúde são comumente divididas em instrumentos 

genéricos que medem a qualidade de vida relacionada a aspectos gerais da 

saúde e instrumentos específicos para a afecção em questão. Podem ser 



 
 

definidas como ―instrumentos de medida compostos por uma coleção de itens 

combinados em um escore composto, cuja intenção é revelar níveis de 

variáveis teóricas não observáveis por meios diretos‖ (DeVellis, 2003). Escalas 

de avaliação em saúde são os principais instrumentos utilizados para verificar o 

grau de manifestação de construtos como dor, aspectos emocionais e 

qualidade de vida (McDowell, 2006; Romano & Turner, 1985). 

As escalas de avaliação em saúde atribuem valores numéricos a 

características subjetivas. Logo, a utilização de uma mesma escala em 

diferentes populações facilita a comparação da expressão do construto em 

populações distintas, pois o construto passa a ser avaliado da mesma forma 

nas duas populações (Netemeyer et al., 2003).  

1.12.1 Escala Hospitalar de Ansiedade e Depressão  

Desenvolvida por Zigmond e Snaith em 1983, a Escala Hospitalar de 

Ansiedade e Depressão (HADS) foi originalmente utilizada para identificar 

sintomas de ansiedade e depressão em pacientes de hospitais clínicos não-

psiquiátricos (Zigmond & Snaith, 1983).  

Posteriormente, foi extensamente utilizada nas seguintes populações: em 

pacientes submetidos a cirurgias (Kabak et al., 2003; Brady et al., 2005), em 

pessoas não internadas (Al-Ruzzeh et al., 2004; Brandberg et al., 2004) e em 

pessoas sem doença (Weigl et al., 2005; Andrews et al., 2006). Um estudo de 

validação realizado em Salvador, Bahia, concluiu que a HADS tem boa 

sensibilidade para avaliar sintomas de ansiedade e depressão em portadores 

de dor crônica (Castro et al, 2006). 

Um ponto importante que a distingue das demais escalas é que todos os 

sintomas de ansiedade ou depressão relacionados com doenças físicas foram 

excluídos para prevenir a interferência dos distúrbios somáticos na pontuação. 

Assim, itens como perda de peso, anorexia, insônia, fadiga, pessimismo sobre 

o futuro, dor de cabeça e tontura, etc., que poderiam ser devidos a doenças 

físicas não foram incluídos nessa escala (Botega et al., 1995). 

 



 
 

1.12.2 Teste de Fagerström para Dependência de Nicotina 

O Teste de Fagerström para Dependência de Nicotina (FTND) é um 

instrumento amplamente utilizado para avaliar a gravidade da dependência de 

nicotina. Uma meta-análise publicada em 2009 confirmou a confiabilidade do 

FTND na avaliação da dependência de tabaco em diferentes contextos e 

populações (Meneses-Gaya et al., 2009). O instrumento foi objeto de estudo de 

validação no Brasil (Carmo & Pueyo, 2002).  

1.12.3 Teste de Identificação de Problemas Devido ao Uso de Álcool  

Desenvolvido pela Organização Mundial de Saúde e adaptado para a língua 

portuguesa por Mendéz em 1999, o Teste de Identificação de Problemas 

Devido ao Uso de Álcool (AUDIT) aborda o padrão de consumo do álcool e 

suas consequências (Babor et al., 2009; Mendéz, 1999). Estudos de validade 

realizados com a população brasileira observaram uma confiabilidade 

satisfatória e coeficientes elevados de sensibilidade e especificidade para 

detecção do uso nocivo de álcool (Mendéz, 1999; Magnabosco et al., 2007). 

1.12.4 Critério de Classificação Econômica Brasil  

O Critério de Classificação Econômica Brasil (CCEB), padronizado desde 1970 

em todo o território brasileiro, tem o objetivo de avaliar o poder de compra de 

grupos de consumidores classificando a população em estratos econômicos. O 

critério discrimina o poder de compra entre amostras populacionais brasileiras 

e mostra importantes diferenças entre elas (ABEP, 2009). O CCEB foi 

desenvolvido baseando-se na premissa de que uma alternativa à pergunta 

direta sobre a renda dos indivíduos é a coleta de dados que possibilite inferir 

indiretamente a riqueza da família. A medida do nível socioeconômico pelo 

consumo de bens e serviços busca reconstruir as hierarquias sociais 

conhecendo a destinação que as famílias ou os indivíduos dão à riqueza 

obtida. A agregação desses itens juntamente com a informação sobre a 

escolaridade do responsável pela família constitui a base para o cálculo do 

CCEB (ABEP, 2013). O CCEB é considerado um critério objetivo e que evita o 

constrangimento causado no questionamento da renda pessoal ou familiar 

(Mattar, 1995). 



 
 

1.12.5 EuroQol-5D  

O EuroQol-5D (EQ-5D) é uma escala que mensura a qualidade de vida de 

maneira simples e descritiva (EuroQolGroup, 1990). Foi traduzida para a língua 

portuguesa em 1996 e adaptada para a cultura brasileira em 1998 pelo grupo 

EuroQol (Cheung et al., 2010). Estudos de validade demonstraram 

propriedades confiáveis para o instrumento original (Mahadeva et al., 2009, Luo 

et al., 2003). O EQ-5D tem sido extensamente utilizado em diversas 

populações: em portadores de doenças (Tam et al., 2012), em pacientes pós-

cirúrgicos (Kim et al., 2012), e em pessoas saudáveis (Wilson et al., 2012). ´ 

 

1.13 Algias Vertebrais Crônicas e Qualidade de Vida 

A ocorrência de dor causa sofrimento, compromete a qualidade de vida e pode 

gerar incapacidade do indivíduo (Crook et al., 1984; Buskila et al., 2000; 

Stewart et al., 2003). A dor crônica gera um impacto negativo sobre a qualidade 

de vida das pessoas por apresentar consequências na saúde em geral, além 

de acometer o bem-estar social e psíquico e diminuir a capacidade para 

realização de atividades diárias (Gureje et al., 1998; Breivik et al., 2006).  

 

 

 

As algias vertebrais crônicas são frequentes, têm grande importância na 

atenção à saúde e poucos estudos de base populacional brasileira publicados. 

Conhecer a população acometida oferece subsídios para a elaboração de 

programas de políticas públicas que incorporem estratégias de promoção a 

saúde e prevenção do problema. Dentro desse contexto, o presente estudo se 

propõe a estudar a prevalência de algias vertebrais crônicas em um segmento 

da população da cidade de São Paulo.  
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2. OBJETIVOS 

 

1. Estimar a prevalência de algias vertebrais crônicas em indivíduos com 15 

anos de idade ou mais, cadastrados em um centro de saúde escola da 

cidade de São Paulo. 

 

2. Identificar fatores associados às algias vertebrais crônicas em indivíduos 

com 15 anos ou mais de idade cadastrados em um centro de saúde escola 

da cidade de São Paulo. 

 
 

3. Comparar a qualidade de vida entre indivíduos com e sem algias vertebrais 

crônicas cadastrados em um centro de saúde escola da cidade de São 

Paulo. 
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3. MÉTODO 

Foi realizado um estudo de corte transversal em um segmento da população da 

cidade de São Paulo. A direção do Centro de Saúde Escola Barra Funda Dr. 

Alexandre Vranjac, vinculado ao Programa Saúde da Família (PSF) mostrou-se 

favorável à realização da pesquisa.   

O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (Anexo A), Comitê de 

Ética em Pesquisa da Secretaria Municipal da Saúde da Prefeitura da Cidade 

de São Paulo (Anexo B) e Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos 

da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo (Anexo C), 

entidade mantenedora do Centro de Saúde Escola Barra Funda Dr. Alexandre 

Vranjac. 

  

3.1 População de estudo 

Foram estudadas pessoas atendidas pelo PSF e servidas pelo Centro de 

Saúde Escola Barra Funda Dr. Alexandre Vranjac, localizado na avenida Dr. 

Abraão Ribeiro, número 283. No dia 17 de novembro de 2011 esta unidade 

atendia 2.549 famílias cadastradas em três áreas domiciliares (Quadro 1).   

 

Quadro 1 – População atendida pelo Centro de Saúde Escola Barra Funda 

Dr. Alexandre Vranjac em áreas domiciliares – 17/11/2011. 

Dados da Unidade Número 

População adscrita  8.052 

Número de áreas domiciliares 3 

Número de microáreas 17 

Número de famílias 2.549 

Número de pessoas com idade igual ou superior a 15 anos 6.297 

 



 
 

Adicionalmente, esta unidade atende também moradores de rua que não são 

incluídos nas áreas domiciliares, sendo considerados como ―área 4‖. Os 

moradores de rua não foram incluídos na pesquisa.  

3.2 Amostra 

O número de famílias sorteadas e entrevistadas foi proporcional ao tamanho 

das respectivas microáreas. Para tal, foi utilizada a amostragem probabilística 

aleatória. O método de Kish foi aplicado com o objetivo de selecionar apenas 

uma pessoa com idade igual ou superior a 15 anos em cada família sorteada. 

Em alguns domicílios com o mesmo endereço havia mais de uma família 

residente. Por essa razão foram sorteadas famílias, ao invés de domicílios. 

Para a realização do sorteio foi utilizado o banco de dados cadastrais do 

Centro de Saúde Escola Barra Funda Dr. Alexandre Vranjac. Esse banco 

estava disposto em uma planilha do Excel (versão 2010.11) e continha as 

seguintes informações: (1) códigos de área, (2) microárea e (3) família; (4) 

integrantes da família listados por idade, (5) sexo, (6) grau de parentesco com 

o chefe da família, (7) endereço e (8) telefone. O banco de dados é atualizado 

mensalmente, de forma que o número total de famílias e de pessoas 

cadastradas é diferente ao final de cada mês. 

 As pessoas selecionadas participaram da pesquisa mediante a assinatura do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Anexo D). No caso de 

menores de idade o TCLE foi assinado por um responsável maior de idade.  

3.3 Cálculo do tamanho da amostra 

O cálculo do tamanho da amostra foi baseado em um recente estudo de base 

populacional realizado em uma Unidade Básica de Saúde (UBS) localizada na 

cidade de São Paulo. Esse estudo verificou prevalência de algias vertebrais 

crônicas de 16% em pessoas com idade igual ou superior a 18 anos (Bracher 

et al., 2010).  

Considerando um total de 2.549 famílias na população estudada, intervalo de 

95% de confiança e um erro máximo de estimativa de 3%, o tamanho da 

amostra foi estimado em 482 participantes. Em razão da expectativa de 30% 



 
 

de perdas, o tamanho da amostra estimada foi de 627 pessoas. Esse estudo 

abrange dois projetos de pesquisa distintos. Um dos projetos, cujo tema é a dor 

crônica, apresentava um tamanho de amostra de 820 pessoas. Por esse 

motivo, foi determinado um número total de 820 pessoas a serem 

entrevistadas.  

3.4 Critérios de inclusão e exclusão 

Critérios de inclusão:  

 

1. Pessoas de ambos os sexos, com idade igual ou superior a 15 anos. 

2. Pessoas adscritas ao PSF do centro de saúde em questão. 

 

Critérios de exclusão: 

 

1. Incapacidade, por qualquer motivo, de responder às perguntas 

formuladas durante a entrevista. 

 

3.5 Método de Seleção da Família  

 

Foi realizado um sorteio para cada microárea utilizando-se o programa de 

sorteios em planilha do software Excel (versão 2010.11). Foram obtidos assim 

os códigos de famílias sorteados em cada microárea. Caso o código sorteado 

não fosse localizado no banco de dados cadastrais da UBS, optou-se por 

utilizar o código de família localizado imediatamente acima. Por exemplo, caso 

o código 18 fosse aleatoriamente sorteado, porém não existisse na planilha de 

dados cadastrais da UBS, o código 17 seria então o utilizado. 

 

Inicialmente, 820 famílias foram sorteadas. Sorteios adicionais selecionaram 

565 famílias, para que as perdas pudessem ser substituídas. Assim, um total 

de 1.385 famílias foi sorteado para que o número mínimo de 820 participantes 

fosse obtido. O método de Kish foi utilizado para que apenas um indivíduo com 

idade igual ou superior a 15 anos de cada família fosse selecionado para a 

entrevista. 



 
 

3.6 Método de Kish 

 

Método de seleção de somente um membro de uma família proposto por Kish 

em 1949, para que não ocorra a seleção de uma amostra de elementos com 

probabilidades desiguais. Dessa forma, o elemento selecionado pertence a 

uma única unidade amostral (Kish, 1965). 

 

Antes da aplicação do método de Kish, todas as pessoas com idade igual ou 

inferior a 14 anos foram excluídas do banco de dados por meio dos filtros do 

software Excel (versão 2010.11). O método de Kish foi aplicado por meio do 

preenchimento de um formulário padronizado que contém uma tabela e um dos 

oitos quadros de seleção elaborados por Kish (Anexo E). Para cada família é 

utilizado um quadro diferente. Quando os oitos quadros são utilizados 

sequencialmente, o primeiro começa a ser utilizado novamente, e assim 

sucessivamente. O quadro indica que cada pessoa da família deve ser 

representada por um número, para que a seleção seja realizada. Esse número 

é atribuído a cada membro da família por meio do preenchimento da tabela 

contida no formulário (Kish, 1965). 

 

A tabela contida no formulário (Anexo E) é preenchida listando-se os membros 

da família em uma ordem específica: inicialmente os indivíduos do sexo 

masculino são listados em ordem decrescente de idade e depois os indivíduos 

do sexo feminino são listados da mesma forma. Em seguida, todas as pessoas 

listadas devem ser enumeradas em ordem crescente na coluna. O número 

atribuído a cada uma das pessoas listadas é utilizado para identificar qual 

indivíduo foi selecionado para a entrevista de acordo com o quadro de seleção. 

O quadro de seleção indica que dependendo do número de indivíduos que 

moram no domicílio, deve-se selecionar para a entrevista a pessoa ao qual 

determinado número foi atribuído (Kish, 1965). 

 

 



 
 

3.7 Estudo piloto 

Antes do início da coleta de dados foi realizado um estudo piloto com 30 

pessoas atendidas pelo Centro Integrado de Saúde da Universidade Anhembi 

Morumbi para testar a logística de recrutamento de pessoas elegíveis e os 

instrumentos de coleta de dados.  

 

3.8 Coleta de dados 

 

Inicialmente as Agentes Comunitárias de Saúde (ACS) receberam uma lista 

contendo os dados de todos os indivíduos selecionados para as entrevistas. 

Nessa lista as ACS descreveram na coluna de ―observações‖ os melhores dias 

e horários para contatar as pessoas selecionadas, além de informações a 

respeito do risco em contatar algumas pessoas por motivos como envolvimento 

com tráfico de drogas, histórico de violência, ou quaisquer outros motivos que 

pudessem colocar em risco os entrevistadores. Esses casos foram registrados 

e tais pessoas não foram entrevistadas. Em seguida, as ACS distribuíram um 

folheto explicativo sobre as informações básicas do estudo para informar às 

famílias selecionadas que a presente pesquisa ocorreria (Anexo F).  

 

A ideia inicial era agendar o melhor dia e horário para a entrevista via contato 

telefônico. Entretanto, após algumas tentativas de ligação percebeu-se que 

muitos números de telefone estavam desatualizados, ou em alguns casos a 

família não tinha um número de telefone registrado no banco de dados da UBS. 

Optou-se por realizar a primeira tentativa de contato pessoalmente e caso a 

pessoa selecionada não fosse encontrada em sua residência, um dos 

pesquisadores tentaria agendar a entrevista pelo telefone em um dia e horário 

específico.  

 

A coleta de dados ocorreu no período entre 02/12/2011 e 28/02/2012. As 

pessoas selecionadas para a entrevista foram entrevistadas por meio de visitas 

domiciliares. As visitas domiciliares foram realizadas por duas equipes, cada 

uma composta por uma pesquisadora principal e três auxiliares, totalizando 



 
 

quatro entrevistadores em cada equipe e oito entrevistadores no total. Os 

auxiliares eram estudantes universitários previamente treinados, envolvidos 

com projetos próprios de pesquisa científica. O treinamento teve início com 

uma leitura detalhada dos instrumentos. Todas as dúvidas foram esclarecidas. 

Em seguida, os auxiliares foram instruídos a não interferir nas respostas dos 

entrevistados. As pesquisadoras responsáveis acompanharam as entrevistas 

piloto e instruíram os auxiliares quando necessário.  

 

A coleta de dados foi realizada durante os sete dias da semana, nos períodos 

da manhã, tarde e noite. Realizou-se um total de até quatro tentativas de visita 

em dias e horários distintos. Nos casos em que a pessoa sorteada não foi 

contatada até a quarta tentativa, o ressorteio foi realizado para a substituição 

da pessoa entrevistada. 

 

Para que houvesse um acompanhamento da coleta de dados pelas 

pesquisadoras principais, foram elaboradas planilhas de registro de entrevistas 

para cada área, microárea e para cada rua dessas microáreas, contendo os 

nomes completos das pessoas selecionadas e os seguintes dados: (1) código 

de família, (2) endereço (em ordem numérica crescente), (3) questionário 

preenchido (sim/não) e (4) observações (Apêndice C).  

 

Dessa forma, cada entrevistador recebia uma planilha de ruas adjacentes e 

seguia uma rota preestabelecida por uma das pesquisadoras principais. No 

campo ―observações‖ os entrevistadores anotavam o desfecho do contato, por 

exemplo, se a pessoa havia se mudado de casa, se havia viajado, se estaria 

em casa somente no período noturno, entre outros. 

 

A região demográfica abrangida pelo Centro de Saúde Escola Barra Funda Dr. 

Alexandre Vranjac é composta pelos seguintes bairros: Bom Retiro, Barra 

Funda, Santa Cecília, Água Branca, Perdizes e algumas ruas da Vila Chalot. 

Esses bairros têm características específicas que influenciaram diretamente na 

coleta de dados do presente estudo.  

 



 
 

Uma delas é a proximidade com a Rodoviária Barra Funda, que propicia a 

presença de um grande número de estrangeiros vindos da Bolívia, da Coréia e 

do Paraguai para trabalhar em São Paulo, residentes nesta região (Aguiar, 

2013). Essa característica foi observada no decorrer da coleta de dados, 

quando alguns estrangeiros foram sorteados para as entrevistas. Tendo em 

vista a dificuldade que os estrangeiros tinham para responder aos 

questionários devido a barreiras linguísticas; e a relutância de algumas dessas 

pessoas em responder as perguntas devido ao seu provável status irregular no 

país, eles foram excluídos da coleta de dados nesse momento. Para isso, as 

ACS foram contatadas e identificaram em suas listas de famílias quais pessoas 

não eram de nacionalidade brasileira. Desta forma, estas pessoas foram 

excluídas da coleta de dados e treze questionários previamente respondidos 

por pessoas de nacionalidade estrangeira foram excluídos do estudo. 

 

3.9 Ressorteios  

 

No caso de a pessoa não ser localizada em sua residência após quatro 

tentativas de contato, realizou-se um novo sorteio para que outra pessoa fosse 

aleatoriamente selecionada de forma que o número necessário de participantes 

no estudo fosse completado. No entanto, ao se observar que as expectativas 

de perdas estimadas em 30% seriam maiores, foram também realizados 

ressorteios em substituição aos indivíduos não elegíveis. Os resorteios foram 

realizados da mesma forma que o primeiro sorteio. Os números de família 

sorteados no primeiro momento foram excluídos do resorteio por meio dos 

filtros do software Excel (versão 2010.11). 

 

 

3.10 Instrumentos utilizados 

 

Os participantes responderam um total de sete instrumentos: dois deles 

desenvolvidos pelos pesquisadores e seis escalas padronizadas e adaptadas 

para o contexto cultural brasileiro.  

 



 
 

1) Caracterização sociodemográfica e dados pessoais (desenvolvido para esta 

pesquisa) (Anexo H) 

2) Caracterização da presença de dor crônica (desenvolvido para esta 

pesquisa) (Anexo I  / Anexo J) 

 Aplicado em portadores de dor por um período igual ou superior a três 

com presença de dor nos últimos 30 dias 

3) Critério de Classificação Econômica Brasil - CCEB (Anexo K)  

4) Escala Hospitalar de Ansiedade e Depressão (Hospital Anxiety and 

Depression Scale - HADS) (Anexo L) 

5) Euro-Qol 5D - EQ5D (Anexo M) 

6) Teste de Fagerström para Dependência de Nicotina (Fagertröm Test 

Nicotine Dependence – FTND) (Anexo N) 

 Aplicado em participantes que fumavam 

7) Teste de Identificação de Problemas Devido ao Uso de Álcool (Alcohol Use 

Disorders Identification – AUDIT) (Anexo O) 

 

3.10.1 Caracterização sociodemográfica e dados pessoais  

 

Número de identificação 

1. Data da entrevista 

2. Código de família 

a. Área, microárea e família 

3. Nome 

a. Mantido em sigilo 

4. Endereço 

5. Telefone 

6. Sexo 

7. Idade 

8. Data de nascimento 

9. Estado civil 

a. Casado / solteiro / separado / amasiado / viúvo 

10. Tempo de habitação no domicílio atual 

11. Situação do domicílio  



 
 

a. Casa alugada / própria / outra situação 

12. Renda mensal de toda a família 

13. Escolaridade 

14. Profissão 

15. Ocupação atual 

16. Vínculo empregatício atual 

a. Atualmente empregado / prendas domésticas / desempregado / 

inativo-aposentado / inativo-afastado / outro 

17. Motivo da inatividade (caso houver) 

a. Dor / incapacidade / idade / outro 

18. Nível de esforço físico exigido pela ocupação principal atual:  

a. [(1) atividade predominantemente sentada que requer pouco esforço 

físico; (2) atividade realizada na maior parte do tempo em pé ou 

andando, sem maior esforço físico; (3) atividade que envolve 

carregamento de peso frequente; (4) atividade pesada e intensa 

(Eriksen et al., 2003) 

19. Doenças conhecidas  

a. Sim / não 

20. Quais as doenças conhecidas 

21. Número de doenças conhecidas 

22. Uso de medicação prescrita para as doenças conhecidas  

a. Sim / não 

23. Quais medicamentos utilizados 

24. Número de medicamentos utilizados 

25. Plano de seguro-saúde privado 

a. Sim / não 

26. Presença de dor nos últimos 30 dias  

a. Sim / não 

b. Se a resposta for sim, onde e há quanto tempo? 

27. Locais de dor nos últimos 30 dias 

28. Dor principal nos últimos 30 dias 

29. Número de dias que sentiu a dor principal nos últimos 30 dias 

30. Locais de dor nos últimos 3 meses 



 
 

31. Dor principal nos últimos 3 meses 

32. Quando iniciou a dor relatada na questão anterior 

33. Número de visitas ao serviço de saúde nos últimos três meses 

34. Motivo da visita 

35. Número de dias não trabalhados ou que não pode realizar suas 

atividades habituais, nas últimas quatro semanas 

36. Número de dias em que a pessoa tomou medicamentos por causa da 

dor, nos últimos 30 dias 

37. Nome dos medicamentos utilizados nos últimos 30 dias 

38. Realizou tratamento para a dor no último ano, além de medicamentos? 

39. Quais tratamentos foram realizados no último ano? 

40. O tratamento realizado está apresentando resultado? 

41. Você sabe qual o diagnóstico da sua queixa? 

42. Se sim, qual é? (Anexo H) 

  

O nível de esforço físico da ocupação principal atual foi classificado em quatro 

níveis de acordo com Eriksen e colaboradores (2003), no qual: 

 

 Nível 1 (sedentário): atividade predominantemente sentada que requer 

pouco esforço físico 

 Nível 2 (leve): atividade realizada na maior parte do tempo em pé ou 

andando, sem maior esforço físico 

 Nível 3 (moderado): atividade em pé ou andando que envolve 

carregamento de peso frequente 

 Nível 4 (intenso): atividade pesada e intensa 

 Nível 5 (dirigindo): atividade predominantemente dirigindo (carro, 

caminhão, ônibus, empilhadeira, etc.) (Eriksen et al., 2003). 

 

 

 

 

 

 



 
 

3.10.2 Caracterização da presença de dor crônica 

 

Foi considerado portador de dor crônica o participante que relatou sentir dor 

por um período de duração igual ou superior a três meses e que respondeu 

―sim‖ na questão referente à presença de dor nos últimos 30 dias. 

 

1. Você sente alguma dor ou algumas dores que o(a) incomodou(aram) 

com frequência nos últimos 30 dias? 

 

2.  Esta dor começou há quanto tempo? 

 

3.10.3 Caracterização das algias vertebrais crônicas  

 

Foi solicitado aos participantes com dor crônica ―pintar‖ com caneta 

esferográfica em um diagrama com uma representação frontal e dorsal da 

figura humana todas as áreas em que sentia dor. Adicionalmente, o 

participante assinalou com uma seta o local de dor principal. Qualquer 

participante que pintasse as áreas correspondentes às regiões cervical, dorsal 

ou lombar foi considerado portador de algia vertebral. 

 

 

 

Figura 1. Regiões pintadas para a identificação do local de dor 

 



 
 

A lombalgia foi considerada presente caso o participante relatasse dor 

localizada na região anatômica delimitada pela última costela palpável, 

superiormente; a linha glútea, inferiormente; e a linha axilar anterior, 

anteriormente (Beam et al., 2003). 

 

A cervicalgia foi considerada presente caso o participante relatasse dor 

localizada na região anatômica delimitada pelo bordo inferior do osso occipital, 

superiormente; pela espinha da escápula, inferiormente; e pelo bordo anterior 

do músculo esternocleidomastóide, anteriormente (Beam et al., 2003). 

 

A dorsalgia foi considerada presente caso o participante relatasse dor na região 

posterior do tórax, compreendida entre a primeira vértebra torácica e contorno 

superior do músculo trapézio, superiormente; a décima segunda vértebra 

torácica e bordo inferior da décima segunda costela direita e esquerda, 

inferiormente; e linha axilar posterior direita e esquerda, lateralmente (Beam et 

al., 2003). 

 

3.10.4 Caracterização do tipo de dor crônica  

 

A dor crônica disseminada foi considerada presente quando o participante 

assinalou no diagrama o lado direito e esquerdo, acima e abaixo da cintura e o 

esqueleto axial (qualquer uma das seguintes regiões: pescoço, região anterior 

ou posterior do tórax, região lombar) (Wolfe et al., 1990) (Anexo I). 

Participantes com dor crônica que não apresentaram dor crônica disseminada 

foram classificados como portadores de dor crônica regional. 

 

O diagrama utilizado no presente estudo foi retirado do Brief Pain Inventory 

(Cleeland and Ryan, 1994) e é dividido em 45 áreas diferentes. O número de 

áreas demarcadas foi baseado no modelo de Puntillo (Puntillo, 1991; Puntillo 

and University of California San Francisco, 1991). A identificação das regiões 

assinaladas pelos participantes permitiu verificar a prevalência de dor crônica 

por região anatômica (Rustoen et al., 2004). No presente estudo optou-se por 

dividir o diagrama em 59 regiões (Anexo J). 



 
 

3.10.5 Critério de Classificação Econômica Brasil  

 

Principal instrumento de segmentação da população segundo seu poder de 

compra, o CCEB classifica a população em classes econômicas A1, A2, B1, 

B2, C, D e E, por meio da pontuação obtida pela posse de determinados bens 

e o grau de instrução do chefe de família. Atribui-se a classificação ―A1‖ para 

pessoas com maior poder aquisitivo e pontuação ―E‖ para pessoas com menor 

poder aquisitivo (ABEP, 2013) (Anexo K). 

 

Trata-se de uma escala de domínio público, não sendo necessária autorização 

para sua utilização. 

 

3.10.6 Escala Hospitalar de Ansiedade e Depressão  

 

A HADS consiste de quatorze itens. Sete itens são voltados para a avaliação 

de ansiedade e sete para avaliação de depressão. Cada um dos itens pode ser 

pontuado de zero a três, compondo uma pontuação máxima de 21 pontos para 

cada escala (Zigmond & Snaith, 1983) (Anexo L) 

 

Foram adotados os pontos de cortes apontados por Zigmond e Snaith (1983) 

recomendados para ambas as subescalas (Zigmond & Snaith, 1983). 

 

 HAD-ansiedade: sem ansiedade de 0 a 8, com ansiedade ≥ 9; 

 HAD-depressão: sem depressão de 0 a 8, com depressão ≥ 9. 

 

É uma escala de uso livre e a validação da versão em português foi realizada 

em pacientes de uma enfermaria de clínica médica (Botega et al., 1995). 

 

3.10.7 EuroQol  

 

Desenvolvida originalmente pelo grupo EuroQol em 1990, essa escala para 

avaliação da qualidade de vida foi selecionada por ser de rápida aplicação e 

com validade e confiabilidade devidamente estudadas. Foi traduzida para a 



 
 

língua portuguesa em 1996 e adaptada para a cultura brasileira em 1998 pelo 

grupo EuroQol (Cheung et al., 2010) (Anexo M). 

 

Nesse instrumento, cinco dimensões são avaliadas em três níveis (sem 

problemas, alguns problemas e problemas graves). As dimensões avaliadas 

são: mobilidade, autocuidado, atividades habituais, dor/desconforto e 

ansiedade/depressão.  

 

O EQ-5D é composto também por uma escala visual analógica (EQ - EVA) que 

verifica a autoavaliação da saúde por meio de uma escala visual vertical, em 

que os parâmetros são: ―melhor estado de saúde imaginável‖ e ―pior estado de 

saúde imaginável‖ (Cheung et al., 2010).  

 

Não é uma escala de domínio público, sendo necessária autorização para sua 

utilização. A autorização para a presente pesquisa foi solicitada ao Grupo 

EuroQol e concedida.  

 

3.10.8 Teste de Fagerström para Dependência de Nicotina  

 

Utilizado para avaliar a gravidade da dependência de nicotina, é um 

instrumento amplamente utilizado. Consiste-se de seis questões, sendo duas 

pontuadas de 0 a 3 e as demais de 0 a 1 (Carmo & Pueyo, 2002; Meneses-

Gaya et al., 2009) (Anexo N). 

 

Os escores obtidos classificam a dependência à nicotina em cinco níveis: 

 

1. muito baixo (0 a 2 pontos) 

2. baixo (3 a 4 pontos) 

3. moderado (5 pontos)  

4. alto (6 a 7 pontos) e 

5. muito alto (8 a 10 pontos) 

 



 
 

O instrumento foi objeto de estudo de validação no Brasil (Carmo & Pueyo, 

2002). Trata-se de uma escala de domínio público, não sendo necessária 

autorização para sua utilização. 

 

3.10.9 Teste de Identificação de Problemas Devido ao Uso de Álcool  

 

Desenvolvido pela Organização Mundial de Saúde e adaptado para a língua 

portuguesa por Mendéz em 1999, o AUDIT aborda o padrão de consumo do 

álcool e suas consequências (Babor et al., 2001; Mendéz, 1999) (Anexo O) 

 

É composto por dez questões que incluem três itens sobre o uso do álcool, 

quatro sobre dependência e três sobre problemas decorrentes do consumo. As 

respostas a cada questão são pontuadas de 1 a 4, sendo as maiores 

pontuações indicativas de problemas (Méndez, 1999). 

 

Classifica-se o usuário em uma de quatro zonas de risco, de acordo com o 

escore obtido: 

  

 Zona I (até 7 pontos: indica uso de baixo risco ou abstinência) 

 Zona II (de 8 a 15 pontos: indica uso de risco) 

 Zona III (de 16 a 19 pontos: sugere uso nocivo) e  

 Zona IV (acima de 20 pontos: mostra uma possível dependência) 

(Méndez, 1999). 

 

Trata-se de uma escala de domínio público, não sendo necessária autorização 

para sua utilização (Méndez, 1999). 

 

3.11 Análise estatística 

 

Inicialmente efetuou-se a análise descritiva das variáveis do estudo. Os 

resultados foram apresentados em tabelas de frequências para as variáveis 

qualitativas. No que tange às variáveis quantitativas, foram feitas estimativas 

das medidas de tendência central e de dispersão. 



 
 

Calculou-se a prevalência de algias vertebrais crônicas e seu respectivo 

intervalo com 95% de confiança (IC 95%). Para estimar associação entre algias 

vertebrais crônicas e fatores selecionados, foi calculada a Razão de 

Prevalência (RP) e o IC 95%. A avaliação inicial incluiu a realização do teste de 

qui-quadrado de Pearson. Para as variáveis categóricas ordenáveis, as 

associações foram avaliadas pelo teste qui-quadrado de tendência linear nas 

RP, considerando os escores das categorias como contínuos. 

As variáveis que apresentaram valor de p inferior a 0,20 foram selecionadas 

para análise múltipla. O modelo empregado nessa etapa foi o modelo de 

regressão de Cox com variância robusta. O modelo de regressão de Cox tem 

sido sugerido como boa alternativa para obter estimativas das RPs ajustadas 

para variáveis de confusão. Em estudos de corte transversal é possível atribuir 

o valor unitário ao tempo de seguimento de cada participante como estratégia 

para obtenção da estimativa da razão de prevalência, pois não há seguimento 

real dos participantes nesse tipo de estudo. Como o uso da regressão de Cox 

para análise de estudos com desenho transversal pode levar a erros na 

estimativa do intervalo de confiança, foi utilizado o método de variância robusta 

(Lin e Wei, 1989). 

 

O processo de modelagem foi iniciado com a variável que apresentava o menor 

valor de p pelo teste log-rank e, em seguida, foram acrescentadas 

sucessivamente as demais com valor de p inferior a 0,20. As variáveis foram 

mantidas no modelo final quanto apresentaram valor de p<0,05, de acordo com 

o teste da razão da máxima verossimilhança. 

 

3.12 Qualidade de vida 

 

Os resultados obtidos nos domínios do instrumento EuroQol-5D foram 

apresentados em tabelas de frequências e para as comparações entre 

indivíduos com e sem algia vertebral crônica utilizou-se o teste qui-quadrado. 

No que tange aos índices EuroQol e EQ-VAS, para as comparações dos 

escores obtidos nos dois grupos, empregou-se o teste não paramétrico de 

Mann-Whitney. Neste estudo adotou-se nível de significância de 5%. 



 
 

3.13 Organização do banco de dados e softwares utilizados  

 

Os dados foram inseridos no programa Excel (versão 2010.11) e analisados no 

programa estatístico STATA (versão 13.0) (StataCorp LP, College Station, 

Texas, USA).  
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4. RESULTADOS 

 

4.1 Características da população estudada 

Na população de 2.549 famílias cadastradas no PSF, havia 6.297 pessoas com 

idade igual ou superior a 15 anos, com um predomínio de mulheres (58,2%). 

Um total de 1.385 famílias foi sorteado (54,3% das famílias cadastradas na 

região estudada) em sete sorteios aleatórios e proporcionais ao tamanho de 

cada microárea, para que o número previsto de 820  participantes fosse 

atingido. Um indivíduo com idade igual ou superior a 15 anos foi aleatoriamente 

selecionado em cada família para responder aos questionários, perfazendo um 

total de 1.385 pessoas (22% do total de pessoas com idade igual ou superior a 

15 anos de idade cadastradas na região).   

A distribuição da população cadastrada com idade igual ou superior a 15 anos, 

por número de indivíduos por família, mostra que a maioria das famílias 

(n=1.567, 61,5%) tinha um ou dois membros na família com idade igual ou 

superior a 15 anos. Nos casos em que a família era composta por apenas um 

indivíduo, 67% das pessoas eram do sexo feminino. Entre as famílias 

compostas por duas pessoas, 59,4% eram mulheres. A maior proporção de 

mulheres é observada em todas as categorias, exceto nas famílias com 10 ou 

mais pessoas (Tabela 1). Esse fato explica o aumento na proporção de 

mulheres elegíveis sorteadas - 66,8%, comparada com a proporção das 

mulheres cadastradas – 58,2% (Tabela 2). 

Entre as 1.385 pessoas sorteadas, 1.108 foram consideradas elegíveis (Figura 

2). Dessas, 826 (74,5%) foram entrevistadas. Das 282 pessoas consideradas 

potencialmente elegíveis e que não foram entrevistadas, 220 (78%) não foram 

encontradas após quatro visitas, 60 (21,3%) recusaram participar do estudo e 

duas pessoas (0,7%) foram consideradas perigosas para serem entrevistadas, 

segundo informações das ACS. 

 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

2.549 famílias cadastradas  

 

1.385 famílias sorteadas 

(54,3%) 

 

826 pessoas entrevistadas (74,5% 

do total de pessoas elegíveis) 

277 pessoas inelegíveis 

 192 mudaram de endereço  
 64 estrangeiras  
 15 incapazes  
 6 óbitos 

282 potencialmente elegíveis não 

entrevistadas 

 220 não encontradas 
 60 recusas 
 2 perigosas para entrevista  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.385 pessoas sorteadas 

(22,0%) 

 

6.297 pessoas com idade ≥ 

a 15 anos 

 

8.052 pessoas cadastradas 

 

1.108 pessoas elegíveis 

182 pessoas relataram algias 

vertebrais crônicas 

152 casos de lombalgia 

crônica* 

56 casos de dorsalgia crônica* 

47 casos de cervicalgia crônica* 

 

 

 

 

 

 

 

*uma única pessoa poderia relatar 

mais de um local de dor na coluna 

vertebral 

 
Figura 2. Seleção da amostra 

 



 
 

Tabela 1. Distribuição da população cadastrada com idade igual ou superior a 15 anos 

segundo número de pessoas e sexo por família.  São Paulo 2011/2012. 

 

Tabela 2. Distribuição das pessoas com idade igual ou superior a 15 anos 

cadastradas, elegíveis sorteadas e entrevistadas, segundo sexo. São Paulo, 

2011/2012. 

 

 

 

4.2 Características da população entrevistada 

 

4.2 Características da população entrevistada 

As 826 pessoas entrevistadas tinham idade entre 15 e 93 anos, com média de 

51,4 anos (±19,3). A maioria era do sexo feminino (69,0%), não compartilhava 

de uma união estável (62,2%) e relatou escolaridade igual ou superior a nove 

anos de estudo formal (55,2%). Metade dos participantes não tinha vínculo 

empregatício formal no momento da entrevista e a grande maioria relatou que a 

atividade ocupacional desenvolvida não requeria grande esforço físico (93,7%) 

(Tabela 3). 

 



 
 

Tabela 3. Distribuição dos entrevistados segundo características 

sociodemográficas e nível de esforço físico durante a ocupação principal. São 

Paulo, 2011/2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mais de dois terços dos entrevistados (67,3%) relataram morar no domicílio há 

mais de cinco anos e pouco mais da metade das pessoas relatou ser 

proprietária dos imóveis onde habitava (50,8%) (Tabela 4). A renda familiar 

mensal (ganhos de todos os membros da família) foi informada por  73,5% das 

pessoas entrevistadas. A partir do valor informado, foi possível quantificar o 

número de salários mínimos correspondente à remuneração familiar. No 

período do estudo, um salário mínimo correspondia a R$600,00. 

Aproximadamente 47,3% das pessoas que responderam (n=607) informaram 



 
 

uma renda familiar menor que R$ 1.800,00 (3 salários mínimos) e, 28% 

relataram uma renda familiar igual ou superior a R$ 3.000,00. A grande maioria 

dos entrevistados pertencia à classe B ou C (86%) (Tabela 4). 

 

Tabela 4.  Distribuição dos entrevistados segundo domicílio, renda familiar e 

nível socioeconômico de acordo com o CCEB. São Paulo, 2011/2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aproximadamente a metade dos entrevistados, 404 (48,9%) informou ser 

portadora de doenças conhecidas (Tabela 5). Entre esses, 234 (57,9%) 

relataram ter apenas uma doença conhecida (Tabela 5). Sintomas compatíveis 



 
 

com ansiedade e depressão estavam presentes em 189 (22,9%) e 96 (11,6%) 

pessoas, respectivamente (Tabela 5). 

 

O consumo de álcool e o tabagismo foram avaliados por meio de escalas 

devidamente validadas. Entre os fumantes atuais (n=156, 18,9%), 39 foram 

classificados com dependência alta ou muito alta de nicotina. O consumo de 

álcool foi classificado como baixo risco em 756 (91,5%) pessoas (Tabela 5). 

 

Entre as pessoas entrevistadas, 45% (n=369) procurou algum serviço de saúde 

pelo menos uma vez nos últimos três meses. Para um terço desses indivíduos 

(n=123) a dor foi o motivo de procura pelo serviço de saúde. 

 

Tabela 5. Distribuição dos entrevistados segundo comorbidades, depressão, 

ansiedade, tabagismo e consumo de álcool. São Paulo, 2011/2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

No que tange à queixa principal, as pessoas foram orientadas a assinalar com 

uma seta o local da dor que mais as incomodava. As seis regiões mais 

frequentemente assinaladas como dor principal foram: coluna lombar (n=89), 

membros inferiores (n=38), cabeça (n=14), coluna cervical (n=14), coluna 

torácica (n=13) e membros superiores (n=10). Considerando-se todos os locais 

de dor apontados pelos participantes, independentemente de se tratar ou não 

da dor principal, a coluna lombar foi a região mais assinalada (n=152), seguida 

dos membros inferiores (n=90), coluna torácica (n=56), membros superiores 

(n=53), coluna cervical (n=47) e cabeça (n=30). 

 

As pessoas assinalaram em média 7,3 (±7,2) regiões dolorosas. Dor em cinco 

ou mais regiões foi relatada por 99 participantes. Dor em três ou quatro regiões 

foi relatada por 45 pessoas, e dor em uma ou duas regiões foi assinalada por 

38 participantes. A duração média da dor foi de 6,6 anos (±8,6 anos, mediana= 

4,0 anos). A maioria das pessoas (n=152) referiu dor há pelo menos um ano, e 

apenas 25 apresentavam dor entre três e seis meses.  

 

4.3 Características das Algias Vertebrais Crônicas 

 

Algias vertebrais crônicas, caracterizadas como a presença de dor na coluna 

cervical, torácica ou lombar com duração igual ou superior a três meses e 

presença de dor nos últimos 30 dias foram relatadas por 182 pessoas, 

perfazendo uma prevalência de 22,0% (IC 95%: 19,3 - 25,0). A prevalência de 

algias vertebrais crônicas foi maior nas mulheres – 25,8% (IC 95%: 22,2 – 29,6) 

do que nos homens – 13,7% (IC 95%: 9,7 – 18,5) (p<0,001). 

 

Dor lombar crônica foi relatada por 152 pessoas, correspondendo a uma 

prevalência de  18,4% (IC 95%: 15,8 – 21,2).  Dor cervical crônica foi relatada 

por 47 pessoas, correspondendo a uma prevalência de  5,7% (IC 95%: 4,2 – 

7,5).  Dor torácica crônica foi relatada por 56 pessoas, correspondendo a uma 

prevalência de  6,8% (IC 95%: 5,2 – 8,7). A soma de pessoas com dor lombar, 

torácica e cervical crônica é superior ao número de pessoas com algias 



 
 

vertebrais crônicas devido ao fato de 54 pessoas terem relatado dor 

concomitantemente em mais de uma destas regiões (Tabela 6). 

 

Tabela 6. Frequência das algias vertebrais crônicas segundo região da dor 

assinalada. São Paulo, 2011/2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 Fatores Associados às Algias Vertebrais Crônicas 

  

Na tabela 7 encontram-se as razões de prevalência de algias vertebrais 

crônicas segundo características sociodemográficas e nível de esforço físico 

durante a ocupação principal. Não houve diferença com significância estatística 

na prevalência de algias vertebrais crônicas segundo estado civil (p=0,454), 

tipo de domicílio (p=0,506), renda familiar (p=0,662), Critério de Classificação 

Econômica Brasil (p=0,219) e situação ocupacional (p=0,237). Observou-se 

que as mulheres apresentaram maior prevalência de algias vertebrais crônicas 

– RP = 1,89 (IC 95%: 1,35 – 2,65) (p<0,001) e também que quanto maior a 

idade, maior a prevalência dessa morbidade (p<0,001).  A prevalência de 

algias vertebrais crônicas foi 50% maior em indivíduos com escolaridade até 

quatro anos quando comparados aos demais – RP = 1,50 (IC 95%: 1,15 – 

1,95). Notou-se, também, que essa prevalência foi maior nas pessoas que 

carregavam peso frequentemente ou exerciam atividade pesada e intensa 

comparadas àquelas que durante a ocupação principal, ficavam sentadas ou 

dirigindo ou passavam a maior parte do tempo em pé ou andando – RP = 1,60 

(IC 95%: 1,01 – 2,53). 



 
 

Tabela 7. Razões de prevalência de algias vertebrais crônicas segundo 

características sociodemográficas e nível de esforço físico da ocupação atual. 

São Paulo, 2011/2012. 

 

 

algias vertebrais crônicas 

n o   (Prevalência) 

Sexo <0,001 

masculino 256 35 (13,7) 1 

feminino 570 147 (25,8) 1,89 1,35 - 2,65 
Idade

1 0,005* 

15 a 29 130 11 (8,5) 1 

30 a 59 391 98 (25,1) 2,96 1,64 - 5,35 

≥ 60 305 73 (23,9) 2,83 1,55 - 5,15 

Estado civil 0,454 

solteiro 301 61 (20,3) 1 

casado 312 68  (21,8) 1,08 0,79 - 1,46 

viúvo/separado 213 53 (24,9) 1,23 0,89 - 1,70 

Escolaridade (anos) 0,003 

> 4 618 121 (19,6) 1 

≤ 4 208 61 (29,3) 1,50 1,15 - 1,95 

Domicílio 0,506 

próprio 420 98 (23,3) 1 

alugado 352 75 (21,3) 0,91 0,70 - 1,19 

outros 54 9 (16,7) 0,71 0,38 - 1,33 

Renda familiar 
1
 (SM)* 0,662 

≥ 5 170 36 (21,2) 1 

3,0 a 4,9 150 33 (22,0) 0,99 0,77 - 1,28 

1,5 a 2,9 171 36 (21,1) 0,89 0,68 - 1,15 

< 1,5 116 31 (26,7) 1,08 0,83 - 1,41 

Critério de Classificação Econômica Brasil
1
** 0,219 

A 27 4 (14,8) 1 

B 312 64 (20,5) 1,38 0,55 - 3,51 

C 394 89 (22,6) 1,52 0,61 - 3,84 

D 75 17 (22,7) 1,53 0,56 - 4,15 

E 13 6 (46,2) 3,12 1,06 - 9,16 

Situação ocupacional 0,237 

estudante 28 1 (3,6) 1 

empregado 420 91 (21,7) 6,07 0,88 - 41,98 

prendas domésticas 137 36 (26,3) 7,36 1,05 - 51,52 

desempregado 55 10 (18,2) 5,09 0,68 - 37,84 

afastado/aposentado 186 44 (23,7) 6,62 0,95 - 46,23 

Nível de esforço físico durante a ocupação principal 0,047 

predominantemente 

 sentado ou dirigindo ou na  

maior parte do tempo em pé ou  

andando 

788 169 (21,5) 1 

carregamento de peso  
frequente ou atividade pesada  

e intensa 
38 13 (34,2) 1,60 1,01 - 2,53 

  2  de tendência 
1 

SM: salários mínimos 
Dados ignorados: (*) 219; (**) 5 

valor  

de  p 
Variáveis 

 

RP IC95%  Total 



 
 

Os indivíduos tabagistas (RP = 1,41, IC95%: 1,06 – 1,88), com depressão (RP = 1,62, 

IC95% 1,18 – 2,23) ou com ansiedade (RP = 2,16, IC95% 1,68 – 2,77) apresentaram 

maior prevalência de algias vertebrais crônicas (Tabela 8). Verificou-se, também, que 

quanto maior o número de comorbidades, maior a frequência de algias vertebrais 

crônicas (p<0,001). 

 

Tabela 8. Razões de prevalência de algias vertebrais crônicas segundo tabagismo 

atual, consumo de álcool, depressão, ansiedade e número de comorbidades. São 

Paulo, 2011/2012. 

 

 

Para identificação das variáveis independentemente associadas às algias vertebrais 

crônicas, procedeu-se à análise com a regressão múltipla de Cox, selecionando as 

variáveis que apresentaram valores de p menores que 0,20 à análise bivariada 

(Tabela 9). 

 

 

 

 

 

 

n 
o 
  (Prevalência) 

Tabagismo atual 0,019 
não 670 137 (20,5) 1 
sim 156 45 (28,9) 1,41 1,06 - 1,88 

Alcoolismo atual 0,672 
baixo risco 756 168 (22,2) 1 

possível dependência ou  
uso de risco ou uso nocivo 

70 14 (20,0) 0,90 0,55 - 1,47 

Depressão 0,003 
não 730 150 (20,6) 1 
sim 96 32 (33,3) 1,62 1,18 - 2,23 

Ansiedade <0,001 
não 637 111 (17,4) 1 
sim 189 71 (37,6) 2,16 1,68 - 2,77 

Número de comorbidades <0,001* 

0 400 69 (17,3) 1 
1 228 47 (20,6) 1,20 0,86 - 1,,67 

2 124 31 (25,0) 1,45 1,00 - 2,10 
≥ 3  74 35 (47,3) 2,74 1,99 - 3,79 

*:  2  de tendência 

valor  
de  p Variáveis RP IC95% Total 

algias vertebrais crônicas 



 
 

Tabela 9. Variáveis com nível descritivo inferior a 0,20 à análise bivariada. São Paulo, 

2011/2012 

Variáveis valor de p 

Sexo <0,001 

Número de comorbidade <0,001 

Ansiedade <0,001 

Escolaridade 0,003 

Depressão 0,003 

Idade 0,005 

Tabagismo 0,019 

Nível de esforço 0,047 

 

 

No modelo final, verificou-se que sexo, idade, escolaridade, ansiedade e nível 

de esforço físico estiveram independentemente associados às algias vertebrais 

crônicas (Tabela 10). Mulheres, indivíduos com menor escolaridade, com 

ansiedade e aqueles que carregavam peso frequentemente ou desenvolviam 

atividade pesada e intensa, apresentaram maior prevalência de algias 

vertebrais crônicas. Verificou-se também que quanto maior a idade, maior a 

associação com as algias vertebrais crônicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tabela 10. Razões de prevalência para as variáveis independentemente associadas 

com algias vertebrais crônicas pelo modelo de regressão múltipla de Cox. São Paulo, 

2011/2012. 

 

RPbr: Razão de prevalência bruta. 
RPaj: Razão de prevalência ajustada. 

 

 

4.5 Qualidade de Vida 

A qualidade de vida das pessoas entrevistadas foi avaliada por intermédio do 

instrumento EuroQol-5D. Essa escala avalia cinco dimensões: mobilidade, 

cuidados pessoais, atividades habituais, dor e/ou desconforto e ansiedade e/ou 

depressão. As pessoas com algias vertebrais crônicas apresentaram pior 

qualidade de vida em todos os domínios do instrumento (Tabela 11). 

 

 

 

 

 

Variáveis RP br RP aj  (IC 95%) valor de  p 

Sexo 0,001 
masculino 1 1 
feminino 1,89 1,79 (1,28 - 2,50) 

Idade* 0,030 
15 a 29 1 1 
30 a 59 2,96 2,89 (1,60 - 5,20) 
? 60 2,83 2,44 (1,33 - 4,47) 

Escolaridade (anos) 0,039 
> 4 1 1 
≤ 4 1,50 1,32 (1,01 - 1,71) 

Ansiedade <0,001 
não 1 
sim 2,16 1,99 (1,55 - 2,54) 

Nível de esforço físico durante a ocupação 
 principal 

0,006 

1 1 

1,60 1,36 (1,09 - 1,69) 

sentado ou dirigindo ou na maior parte do tempo  
em pé ou andando  

carregamento de peso frequente ou atividade  
pesada e intensa 



de tendência 



 
 

Tabela 11. Distribuição dos indivíduos em cada dimensão do instrumento 

EuroQol-5D segundo a ocorrência de algias vertebrais crônicas. São Paulo, 

2011/2012. 

 Algias vertebrais crônicas  

Domínios 
Não Sim 

p 
n % n % 

Mobilidade     <0,001 

sem problemas 525 81,5 113 62,1  

alguns problemas 115 17,9 68 37,4  

muitos problemas 4 0,6 1 0,5  

Cuidados pessoais     <0,001 

sem problemas 594 92,2 150 82,4  
alguns problemas 45 7,0 30 16,5  
muitos problemas 5 0,8 2 1,1  

Atividades habituais     <0,001 

sem problemas 575 89,3 118 64,8  
alguns problemas 58 9,0 61 33,5  
muitos problemas 11 1,7 3 1,6  

Dor/Desconforto     <0,001 

sem problemas 466 72,4 55 30,2  
alguns problemas 164 25,5 112 61,5  
muitos problemas 14 2,2 15 8,2  

Ansiedade/Depressão     0,002 

sem problemas 426 66,1 101 55,5  
alguns problemas 169 26,2 53 29,1  
muitos problemas 49 7,6 28 15,4   

 

Em relação ao índice de qualidade de vida do EuroQol (que pode variar de zero 

a 1, sendo que zero indica a pior qualidade de vida possível e 1 indica a melhor 

qualidade de vida possível), as pessoas com algias vertebrais crônicas 

apresentaram pior qualidade de vida com um índice médio de 0,74 (±0,20) 

comparadas às pessoas sem algias vertebrais crônicas, índice médio de 0,87 

(±0,17) (p<0,001) (Tabela 12).  

O mesmo resultado foi observado na pontuação média da Escala Visual 

Analógica do Euroqol (EQ-VAS). Trata-se de uma autoavaliação do estado de 

saúde que varia de zero (pior) a 100 (melhor). A pontuação média da EQ VAS 



 
 

entre os participantes com algias vertebrais crônicas foi 65,2 (± 21,5), enquanto 

que entre as pessoas sem algias vertebrais crônicas foi 78,8 (± 18,8) (p<0,001).  

Tabela 12. Estatística descritiva do índice de qualidade de vida do EuroQol-5D e da 

Escala Visual Analógica do EuroQol (EQ VAS) segundo a ocorrência de algias 

vertebrais crônicas. São Paulo, 2011/2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Não Sim 

EQ-Index <0,001 

média (dp) 0,87 (0,17) 0,74 (0,20) 

mediana (mín-máx) 0,85 (0,16 -1,00) 0,80 (-0,11 - 1,00) 

EQ-VAS <0,001 
média (dp) 78,8 (18,8) 65,2 (21,5) 

mediana (mín-máx) 80 (0 - 100) 70 (0 - 100) 

EuroQol p 
Algias Vertebrais Crônicas 
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5. DISCUSSÃO 

 

O presente estudo identificou uma prevalência de algias vertebrais crônicas de 

22% em uma amostra da população da cidade de São Paulo. Essa prevalência 

é semelhante ao resultado de um estudo de base populacional conduzido no 

Brasil que encontrou prevalência de 19% de algias vertebrais crônicas (Ferreira 

et al., 2011). 

 

Em estudo conduzido em Manchester (Inglaterra), com mais de 4.000 adultos 

entrevistados, a prevalência de dor na coluna vertebral foi 29,2%, metade das 

quais era crônica (prevalência = 13,6%) (Webb et al., 2003). Em amostra 

representativa da população adulta dos EUA, 19,0% relataram algia vertebral 

crônica nos últimos 12 meses (Von Korff et al., 2005). 

 

Poucos estudos têm como foco a prevalência de algias vertebrais considerando 

todas as três regiões da coluna (Ferreira et al., 2011). Tanto no Brasil como em 

outros países, a maioria dos estudos de prevalência abordam a cervicalgia, ou 

a dorsalgia, ou a lombalgia separadamente. Esse fato ocorre possivelmente 

devido as diferenças de apresentação clínica dessas condições e diferenças 

anatômicas, biomecânicas e funcionais dessas regiões. Sugere-se que a 

comparação de dados epidemiológicos entre as três áreas da coluna é 

dificultada pela carência de estudos que considerem a coluna vertebral como 

uma unidade funcional (Leboeuf-Yde et al., 2009). 

 

A prevalência de dor nos segmentos da coluna vertebral encontrada neste 

estudo é consistente com aquela observada em levantamentos 

epidemiológicos que avaliaram as algias vertebrais subdivididas em lombalgia, 

cervicalgia ou dorsalgia (Manchikanti et al., 2009). 

 

O presente estudo encontrou prevalência de 18,4% de lombalgia crônica. Três 

estudos brasileiros avaliaram a prevalência de lombalgia crônica no nordeste e 

no sul do país em pessoas com idade igual ou superior a 20 anos por meio de 

entrevistas domiciliares (Meucci et al., 2013; Almeida et al., 2008; Silva et al., 



 
 

2004). Esses estudos encontraram prevalência de lombalgia crônica entre 4% 

e 14,7%. Um ponto importante a ser destacado, é que esses estudos utilizaram 

como critério temporal para dor crônica o período igual ou superior a sete 

semanas. Diferenças metodológicas e populacionais podem justificar as 

diferenças nas estimativas observadas.  

 

Um recente estudo irlandês de base populacional observou prevalência de 

lombalgia crônica de 47,2% em pessoas com idade igual ou superior a 18 

anos. Assim como no presente estudo, o critério temporal para dor crônica 

utilizado foi o período igual ou superior a três meses e 58,1% das pessoas 

entrevistadas eram do sexo feminino. Por outro lado, as entrevistas foram 

realizadas por meio do correio e houve elevada taxa de recusa (60%). Esses 

fatores, aliados ás diferenças culturais, podem explicar a alta prevalência 

quando comparada ao presente estudo (Raftery et al., 2011). Nos Países 

Baixos, Picavet e Schouten (2003) observaram prevalência de 26,9% de 

lombalgia crônica na população geral com idade igual ou superior a 25 anos. 

Apesar de o critério temporal para dor crônica utilizado ter sido o mesmo do 

presente estudo, o método de entrevista utilizado foi carta enviada pelo correio, 

fator que pode explicar a diferença nas prevalências observadas (Picavet e 

Schouten, 2003). 

 

Não foram encontrados estudos brasileiros sobre a prevalência de cervicalgia 

crônica. Vernon e colaboradores (2006) afirmaram que nas populações 

ocidentais, aproximadamente 15% das mulheres e 10% dos homens referem 

cervicalgia crônica em algum momento da vida (Vernon et al., 2006). No 

presente estudo, a prevalência de cervicalgia crônica foi de 5,7%. Breivik e 

colaboradores observaram prevalência de cervicalgia crônica de 8% em uma 

população de diversos países da Europa e Israel. Nesse estudo, indivíduos 

com idade superior a 18 anos foram entrevistados por meio do telefone, e foi 

adotado como critério temporal para dor crônica o período de duração igual ou 

superior a seis meses (Breivik et al., 2006). Por outro lado, um estudo sueco 

semelhante em relação aos métodos empregados, entrevistou pessoas com 

idade igual ou superior a 25 anos e identificou prevalência de 19% de 



 
 

cervicalgia crônica (Guez et al., 2006). Características socioculturais podem 

justificar a diferença nas estimativas de prevalência identificadas entre esses 

estudos.  

 

Em um estudo conduzido em Madri, 8,4% das mulheres e 3,2% dos homens 

apresentavam cervicalgia crônica, dados que se aproximam da estimativa 

observada no presente estudo (Jímenez-Sanchez et al., 2012). Esse estudo de 

base populacional entrevistou 12.190 pessoas com idade igual ou superior a 16 

anos por meio de entrevistas domiciliares adotando como critério de 

caracterização da dor um período igual ou superior a três meses (Jímenez-

Sanchez et al., 2012). 

 

No presente estudo observou-se prevalência de 6,8% de dorsalgia crônica. Um 

estudo brasileiro sobre dor crônica na população geral identificou prevalência 

de dorsalgia crônica de 9,8%. A população avaliada tinha idade igual ou 

superior a 20 anos, foi entrevistada por meio de entrevistas domiciliares e os 

autores adotaram como critério para dor crônica um período igual ou superior a 

seis meses (Sá et al., 2009). Dois estudos europeus observaram prevalências 

de dorsalgia crônica de 6% (Bergman et al., 2001) e 5% (Breivik et al., 2006). O 

primeiro realizou as entrevistas por meio do correio e caracterizou dor crônica 

como aquela de duração igual ou superior a três meses. O segundo realizou as 

entrevistas por meio do telefone e caracterizou dor crônica como aquela de 

duração igual ou superior a seis meses. Apesar dos diferentes métodos 

empregados, as estimativas de prevalência foram semelhantes aos dados 

observados no presente estudo.  

A duração média de dor de 6,6 anos (±8,6) é semelhante à observada por 

outros levantamentos epidemiológicos sobre cervicalgia ou lombalgia crônicas, 

que também indicam dor de longa duração (Manchikanti, 2001; Goode, 2010; 

Guez, 2006). No presente estudo, a lombalgia, dorsalgia ou cervicalgia 

estiveram entre os seis locais anatômicos assinalados com maior frequência 

tanto como locais de dor quanto como local da dor principal. 



 
 

O presente estudo observou que 24% das pessoas com AC apresentavam 

DCD. Um recente estudo observou que uma proporção semelhante de 

mulheres com lombalgia (28%) apresentava DCD (Nordeman et al., 2012). A 

prevalência de DCD identificada no presente estudo (5,3%; IC95%: 3,8 – 6,9) é 

ligeiramente inferior a valores relatados por estudos sobre dor crônica na 

população geral, cujas estimativas de crônica disseminada oscilam entre 10% e 

13% (Croft et al., 1993; Portenoy et al., 2004). 

 

Os seguintes fatores foram associados com algias vertebrais crônicas: sexo, 

idade, escolaridade, nível de esforço físico durante a ocupação principal, 

tabagismo, depressão, ansiedade e número de comorbidades. Na análise 

multivariada, os seguintes fatores foram independentemente associados às 

algias vertebrais crônicas: (1) sexo feminino, (2) pessoas com 30 anos ou mais 

de idade, (3) escolaridade de quatro anos ou menos, (4) presença de sintomas 

de ansiedade e (5) carregamento de peso frequente ou atividade intensa 

durante a realização da ocupação principal. 

Como em vários outros estudos, o sexo feminino, foi um fator independente 

associado às algias vertebrais crônicas (Fillingim et al., 2009; DePalma et al., 

2012; Leboeuf-Yde et al., 2009; Skillgate et al., 2012; Ferreira et al., 2011; 

Jímenez-Sánchez et al., 2012; Meucci et al., 2013; Silva et al., 2004; Goode et 

al., 2010). A maior prevalência de algias vertebrais crônicas no sexo feminino 

pode ser explicada por fatores biológicos (hormonais ou fisiológicos), maior 

sensibilidade à dor e fatores sociais e psicológicos (Andersson et al., 1993; 

Bergman et al., 2001; Denton et al., 2004; Dao et al., 2000). Evidências indicam 

que as mulheres possam ser mais sensíveis a estímulos dolorosos e que os 

homens tenham controles inibitórios nóxios mais eficientes que os das 

mulheres (Fillingim et al., 2009). Entretanto, uma recente investigação sobre a 

capacidade de resposta aos estímulos dolorosos não mostrou padrão 

consistente de diferenças entre os sexos na sensibilidade à dor humana, e 

afirma que os sinais de sofrimento psicológico, como depressão e ansiedade 

também não parecem mediar as diferenças de sexo na percepção da dor. 

Fatores cognitivos e sociais, bem como a história individual passada podem 



 
 

explicar parcialmente as diferenças observadas. Sugere-se também que a 

maior prevalência de dor em mulheres seja resultante de um viés de 

informação, considerando-se que mulheres são mais suscetíveis a relatar dor 

do que os homens (Racine et al., 2012). 

A prevalência de algias vertebrais crônicas esteve associada ao aumento de 

idade. Idade avançada foi um fator associado às algias vertebrais crônicas em 

diversos estudos (Silva et al., 2004; Almeida et al., 2008; Meucci et al., 2013; 

Smith et al., 2004; Jímenez-Sánchez et al., 2012). Entre os motivos que podem 

justificar o aumento da prevalência de algias vertebrais crônicas com a idade 

estão o aumento do número de comorbidades associadas (Chaimowicz, 1997; 

Wild et al., 2004) e a progressão de alterações degenerativas do sistema 

musculoesquelético (Mitchell, 2001; Sofaer-Bennett, 2012). Alguns autores 

observam, entretanto, uma ligeira redução da prevalência de lombalgias e 

cervicalgias após a sétima década (Silva et al., 2004; Skovron., 2002). Os 

motivos dessa redução de prevalência não estão claros, mas podem ocorrer 

devido a um viés de informação, pois a dor nas costas torna-se menos 

importante para essas pessoas na medida em que outros problemas de saúde 

decorrentes da idade avançada tornam-se mais evidentes (Deyo and Tsui-Wu, 

1987). 

Muitos estudos associam algias vertebrais cônicas e dor crônica à baixa 

escolaridade (Silva et al., 2004; Almeida et al., 2008; Meucci et al., 2013; Smith 

et al., 2004; Jímenez-Sánchez et al., 2012; Parsons et al., 2007; Eriksen et al., 

2003; Bergman et al., 2001; Azevedo et al., 2012; Guez et al., 2002; Huisstede et al., 

2008). Quatro anos ou menos de escolaridade foi um fator independente para 

algias vertebrais crônicas no presente estudo. A escolaridade surge em muitos 

estudos como indicador único do nível socioeconômico, com forte correlação 

entre rendimento e anos de estudo (Poleshuck & Green, 2008). Por outro lado, 

não se observou associação independente com o nível socioeconômico, 

conforme medido pelo Critério de Classificação Econômica Brasil. Em dois 

estudos de prevalência realizados no Brasil, a dor crônica mostrou-se 

associada com o nível de escolaridade, mas não com a renda (Sá et al., 2009; 

Vieira et al., 2012).   



 
 

A dor crônica apresenta prevalências mais altas em segmentos menos 

favorecidos da população em diferentes culturas, e o baixo nível 

socioeconômico é consistentemente associado com o aumento da dor crônica 

(Andersson et al., 1993; Blyth et al., 2001). Alguns estudos identificaram que 

pessoas com menor nível educacional têm maior tendência a adquirir dor 

vertebral incapacitante (Sardá et al., 2009; Dionne et al., 2001; Frymoyer & 

Cats-Baril; 1987), o que faz sentido, considerando que as atividades de 

trabalho desenvolvidas por sujeitos com escolaridade mais baixa geralmente 

envolvem maiores demandas físicas (Salvetti, 2010). 

A presença de sintomas compatíveis com ansiedade foi um fator 

independentemente associado às algias vertebrais crônicas no presente 

estudo. É importante lembrar que o uso dos termos ansiedade e depressão 

refere-se à presença de sintomas compatíveis com ansiedade e depressão, 

identificada por meio da escala HADS, e não ao diagnóstico dessas 

comorbidades.  

A prevalência de ansiedade (n=71, 37,6%) foi um pouco maior do que a 

prevalência de depressão (n=32, 33,3%). Apesar de ansiedade e depressão 

estarem associadas com a algias vertebrais crônicas na análise univariada, 

somente a ansiedade permaneceu como um fator independente na análise 

multivariada. A literatura afirma que pessoas com dor crônica tendem a 

apresentar ansiedade em proporção superior à da população geral. As 

possíveis explicações são a presença de maior preocupação, tensão, 

nervosismo e apreensão frente à doença (Pagano et al., 2004).  

As prevalências gerais de ansiedade e depressão obtidas no presente estudo 

podem ser consideradas altas se comparadas com estimativas de prevalência 

obtidas em estudos sobre algias vertebrais crônicas em diferentes países. Um 

estudo multicêntrico sobre problemas mentais em pessoas com algias 

vertebrais crônicas foi realizado pela IASP e conduzido em 17 países das 

Américas, Europa, Oriente Médio, África, Ásia, e Nova Zelândia. As desordens 

mentais foram avaliadas por meio dos critérios do Diagnostic and Statistical 

Manual of Mental Disorders – quarta edição (DSM-IV). Nesse estudo, as 

estimativas de prevalência de depressão variaram entre 2,5% e 15,7% e as 



 
 

estimativas de prevalência de ansiedade variaram entre 1,3% e 7,3% em 

pessoas com algias vertebrais crônicas (Demyttenaere et al., 2007). 

Outros estudos encontrados na literatura também obtiveram prevalências de 

ansiedade maiores que as de depressão. Foi encontrada prevalência de 20% 

de depressão e 28% de ansiedade em portadores de cervicalgia, por meio da 

escala HADS. A ansiedade apresentou-se significantemente associada com 

altos níveis de intensidade de cervicalgia (Blozik et al., 2009).  

 

Apesar de a depressão ter sido considerada um fator independente para o 

desenvolvimento de dor intensa e/ou incapacitante na coluna vertebral (Carroll 

et al., 2004) e ser relatada como fator associado às algias vertebrais crônicas 

em alguns estudos de dor crônica (Azevedo et al., 2012; Breivik et al., 2006; 

Vieira et al., 2012), essa variável não apresentou associação independente 

com algias vertebrais crônicas no presente estudo. Observou-se associação 

significativa entre ansiedade e depressão no presente estudo (p<0,001). Entre 

os indivíduos sem ansiedade (n=637), apenas 2,2% apresentavam depressão. 

Entre aqueles com ansiedade (n=189), 43,4% apresentavam depressão. Logo, 

somente a ansiedade se apresentou como fator independente às algias 

vertebrais crônicas.  

A atividade intensa ou carregamento de peso frequente durante a ocupação 

principal foi considerado um fator independentemente associado à algias 

vertebrais crônicas. O carregamento de peso frequente também se apresentou 

como fator associado à lombalgia crônica em estudos conduzidos em Pelotas, 

RS (Silva et al., 2004) e Paris (Lefevre-Colau et al., 2009). Foi identificado 

somente um estudo epidemiológico sobre prevalência de dor crônica que 

especificamente associou a dor crônica com o nível de esforço físico na 

ocupação principal e avaliou a prevalência de algias vertebrais crônicas como 

dado secundário (Eriksen et al., 2003). Esse estudo identificou que pessoas 

que realizam atividade física intensa e carregamento frequente de peso durante 

a ocupação principal têm maior tendência de apresentar dor crônica 

comparadas àquelas com ocupação sedentária (OR: 2,2 e IC95%: 1,6-3,1) 

(Eriksen et al., 2003). 



 
 

A literatura voltada ao estudo dos fatores associados à lombalgia destaca 

atividades como carregar, empurrar ou puxar peso como fatores preditores de 

dor lombar (Harkness  et al., 2003; Macfarlane et al., 1997). Embora a 

plausibilidade biológica entre o nível de esforço físico e a dor crônica pareça 

ser simples, este tema parece não ser frequentemente pesquisado. 

Uma recente revisão sistemática encontrou uma pequena associação entre 

consumo de álcool e a prevalência de lombalgia, ressaltando a importância 

dessa relação apenas em dependentes alcoólicos e portadores de lombalgia 

crônica. Os autores destacam que essa associação é pequena e inconsistente 

entre os estudos incluídos na revisão (Ferreira et al., 2012). Não houve 

associação independente entre consumo de álcool e algias vertebrais crônicas 

no presente estudo.  

 

Hábito de fumar e ser ex-fumante apresentou-se como fator associado à 

lombalgia crônica e ás algias vertebrais crônicas em alguns estudos (Almeida 

et al., 2008; Scott et al., 1999; Silva et al., 2004; Leboeuf-Y-de et al., 1998). 

Assim como o estudo de Eriksen e colaboradores, o presente estudo não 

encontrou diferença entre fumantes e não fumantes (Eriksen et al., 1999). 

Existem algumas possíveis explicações descritas na literatura para o efeito do 

cigarro na etiologia da dor vertebral, como a ação dos ingredientes do cigarro 

alterando o pH e a nutrição dos discos intervertebrais. Além disso, o tabagismo 

poderia diminuir a resistência dos músculos envolvidos com a estabilização da 

coluna vertebral, predispondo à dor, além de ser possível que a nicotina afete o 

sistema nervoso central interferindo na percepção da dor (Scott et al., 1999; 

Eriksen et al., 1999; Palmer et al., 2003). Observou-se associação significativa 

entre idade e tabagismo (p=0,020) no presente estudo. Entre os indivíduos com 

menos de 30 anos (n=130), 11,5% eram fumantes e no grupo com 30 anos ou 

mais (n=696), essa frequência era de 20,3%. Logo, tabagismo pode ser 

considerado um fator de confusão para a idade, já que a prevalência de dor 

(49%) foi maior nas pessoas com idade acima dos 30 anos. 

 



 
 

O presente estudo observou um aumento significativo na prevalência de algias 

vertebrais crônicas entre pessoas que relataram ser portadoras de três ou mais 

doenças conhecidas (IC95% 1,99 – 3,79). Embora a variável número de 

comorbidades não tenha ficado no modelo final, observou-se uma correlação 

moderada positiva significativa entre essa variável e a idade (rspearman = 0,508; 

p<0,001), ou seja, quanto maior a idade, maior o número de comorbidades. É 

possível que a idade avançada, reconhecidamente associada ao aumento no 

número de comorbidades, seja a principal causa da associação entre número 

de comorbidades e algias vertebrais na análise univariada (Chaimowicz, 1997; 

Wild et al., 2004). 

As pessoas com algias vertebrais crônicas apresentaram pior qualidade de vida 

em todas as dimensões avaliadas pelo EuroQol-5D: mobilidade, cuidados 

pessoais, atividades habituais, dor e/ou desconforto, e ansiedade e/ou 

depressão. Além dessas dimensões, a qualidade de vida foi mensurada por um 

autorrelato do estado de saúde atual e por meio de uma escala visual 

numérica. As pessoas com algias vertebrais crônicas apresentaram menores 

níveis de saúde quando comparadas a pessoas sem dor. Autopercepção de 

saúde regular ou ruim foi variável independentemente associada a algias 

vertebrais crônicas em um recente estudo brasileiro (Ferreira et al., 2011).  

Estudos epidemiológicos relatam pior qualidade de vida nas pessoas com 

algias vertebrais crônicas (Antunes et al., 2013; Pieber et al., 2012; Manchikanti 

et al., 2009; Elliot et al., 2003; Guzmán et al., 2007). Na Suécia, Burström e 

colaboradores concluíram por meio do EuroQol-5D que a qualidade de vida 

relacionada à saúde em pacientes com dor lombar é menor do que em 

pacientes com condições como diabetes, angina de peito e asma (Burström et 

al., 2001). 

Fanuele e colaboradores (2009) analisaram o impacto que as algias vertebrais 

causam no aspecto físico das atividades de vida diária das pessoas, domínio 

comumente avaliado pelas escalas de qualidade de vida. Os autores 

concluíram que portadores de algias vertebrais têm significantemente mais 

incapacidade física que a população geral (Fanuele et al, 2009), achado 



 
 

consistente com outros estudos similares (Patrick et al., 2005; Lorish et al., 

1998; Hozack et al., 1997). Pior qualidade de vida em portadores de algias 

vertebrais crônicas e transtornos psicológicos é um fato comum, já que as duas 

condições afetam o aspecto funcional, social e a capacidade de trabalho 

(Currie & Wang, 2004; Watson et al., 2004; Clays et al., 2007). Dessa forma, 

estudos sugerem que o impacto da dor crônica na qualidade de vida dos 

portadores de dor musculoesquelética possa ser parcialmente explicado por 

fatores psicossociais (Keeley et al., 2008; Nicholl et al., 2009). 

O banco de dados do presente estudo foi também utilizado para a realização 

de um estudo de prevalência de dor crônica. As mesmas variáveis 

independentes foram associadas aos desfechos (dor crônica e algias vertebrais 

crônicas) em ambos os estudos. Estes resultados sugerem que a população de 

pessoas portadoras de algias vertebrais crônicas assemelha-se àquela com dor 

crônica, independente de sua localização (Cabral et al., 2014). 

Algumas limitações desse estudo devem ser mencionadas. O fato de ser um 

estudo transversal não permite inferências sobre a causalidade entre algias 

vertebrais crônicas e as variáveis identificadas. Como uma região específica de 

São Paulo foi estudada, os resultados podem não ser generalizados para a 

população de toda a cidade. Um quarto dos indivíduos sorteados e 

considerados elegíveis não foi entrevistado, a maioria (n=220) por não ter sido 

encontrada após quatro visitas domiciliares, que foram realizadas nos sete dias 

da semana nos períodos da manhã, tarde e noite. O tamanho da amostra 

desse estudo é menor do que a amostra de outros estudos (Ferreira et al., 

2011; Silva et al., 2004; Jímenez-Sanchez et al., 2012; Meucci et al., 2013; 

Almeida et al., 2008). Outros fatores estudados poderiam demonstrar 

associação com algias vertebrais crônicas em uma amostra maior.  

Uma característica peculiar da região estudada poderia afetar a validade 

externa do presente estudo. A localização dos bairros nas proximidades da 

Rodoviária Barra Funda propicia instabilidade de moradia. Pessoas de outras 

cidades brasileiras e até de outros países tendem a se instalar em casas e 

pensões da região por pouco tempo, até se mudarem para outro local. Esse 

fato se reflete no banco de dados cadastrais da UBS estudada, que continha 



 
 

muitos dados desatualizados, decorrente da constante mudança dos 

moradores da região. Um recente estudo conduzido na região do Bom Retiro, 

um dos bairros incluídos no presente estudo, abordou a imigração local e a 

instabilidade de moradia nesses bairros. Entre os resultados obtidos, ressalta-

se a existência de grande mobilidade espacial imigratória na região, o que, 

entre outras coisas, chega a exigir a flexibilização da lógica cartográfica do PSF 

local (Aguiar, 2013). 

 

Outra limitação diz respeito à representação consideravelmente maior de 

mulheres, similar a outros estudos (Johannes et al., 2010; Moulin et al., 2002; 

Sjögren et al., 2009; Racine et al., 2012, Wong e Fielding, 2011; Sá et al., 2009; 

Vieira et al., 2012), o que pode ter resultado em uma maior estimativa da 

prevalência de algias vertebrais crônicas. O aumento do número de mulheres 

no presente estudo pode ser explicado pelo fato de que 59% da população 

estudada consistiam de mulheres e, adicionalmente, a maioria das famílias 

tinha um ou dois membros, dos quais 69% eram mulheres. Portanto, quando 

um homem sorteado não foi entrevistado por algum motivo, a chance de ser 

substituído por uma mulher era maior.  

A falta de definições padronizadas para termos referentes às algias vertebrais 

dificultou a comparação dos resultados obtidos no presente estudo com 

estudos semelhantes (De Vet et al., 2002; Cedraschi et al., 1998). Publicações 

comumente utilizam o termo ―back pain‖, que poderia ser traduzido como ―dor 

nas costas‖. Esse termo não precisa de maneira clara se os autores referem-se 

apenas à lombalgia (―low back pain‖), à dorsalgia (―mid-back pain‖ ou ―upper 

back pain‖), ou à dor em toda a região posterior do tronco, que compreende a 

região lombar e torácica. A importância do uso de termos padronizados para 

caracterizar as algias vertebrais crônicas já foi abordada (Cedraschi et al., 

1998). Muitos sistemas de classificação para algias vertebrais crônicas 

existem, e os profissionais usam os termos médicos refletindo hábitos, 

experiência, visão pessoal e histórico acadêmico.  

A utilização de um rigoroso método de seleção dos participantes pode ser 

considerada um ponto forte do estudo. A preocupação com a seleção de 



 
 

somente um membro da família para a entrevista evita a seleção de uma 

amostra de elementos com probabilidades desiguais. A amostra cadastrada em 

um centro de saúde vinculado ao PSF permitiu o conhecimento prévio de 

informações como sexo, idade e constituição familiar, o que proporcionou um 

melhor planejamento de coleta de dados. Entrevistas domiciliares e repetidas 

visitas à família selecionada permitiram uma taxa de resposta relativamente 

alta (74,5%). A utilização de instrumentos previamente validados em seis 

dimensões (depressão, ansiedade, consumo de álcool, tabagismo, qualidade 

de vida e nível socioeconômico) permitiram dados confiáveis sobre as algias 

vertebrais crônicas e os demais fatores associados.  

Esse foi o primeiro estudo epidemiológico que analisou as algias vertebrais 

crônicas de maneira integrada em uma população da cidade de São Paulo. A 

análise da prevalência de dor crônica considerando a coluna vertebral como 

estrutura única é importante para a futura comparação de dados 

epidemiológicos entre as regiões cervical, dorsal e lombar. O estudo das algias 

vertebrais crônicas de forma integrada permite a comparação dos dados de 

prevalência e fatores associados ao desfecho nas diferentes regiões da coluna 

em uma mesma população. Com a comparação dos dados podemos entender 

melhor como os fatores associados estudados influenciam as diferentes 

regiões da coluna vertebral.  
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6. CONCLUSÕES 

 

Observou-se uma prevalência de 22% de algias vertebrais crônicas. As 

variáveis associadas de maneira independente ao desfecho foram sexo 

feminino, 30 anos ou mais de idade, baixo nível de escolaridade, sintomas 

compatíveis com ansiedade e atividade intensa durante a ocupação principal. 

Como perspectivas futuras, pode-se citar a análise mais detalhada de 

subgrupos de pessoas com algias vertebrais, visando identificar pessoas com 

maior probabilidade de desenvolver condições de maior gravidade ou com 

maior demanda de utilização de serviços de saúde.   

. 
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7. ANEXOS 

Anexo A 

 

 



 
 

Anexo B 

 

  



 
 

Anexo C 

 

 



 
 

Anexo D 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

Anexo E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo F 

 

  Prezado Morador; 

 

Está sendo realizada no Centro de Saúde Escola Barra Funda uma pesquisa 

que tem o objetivo de entender melhor a dor crônica.  

 

Ela foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos (CEP) 

da Santa Casa de São Paulo, e será iniciada a partir de dezembro de 2011. As 

entrevistas da pesquisa serão realizadas nas casas dos moradores 

cadastrados no Programa Saúde da Família (PSF).  

 

O agendamento da entrevista será realizado por telefone, ou pessoalmente em 

sua casa por meio da visita de um dos pesquisadores.  

 

Você não é obrigado a participar e isso não influenciará de forma alguma no 

atendimento já realizado no Centro de Saúde.  

 

A entrevista dura entre 15 e 20 minutos e serão perguntados itens sobre: 

características sociodemográficas, dor, hábitos de vida e qualidade de vida.  

 

Caso você tenha alguma dúvida, entre em contato com a pesquisadora 

responsável Dayane no número: (11) 9886-9448, ou com o CEP da Santa 

Casa no número: (11) 2176-7689. 

 

Obrigada! 



 
 

Anexo G 

  

Área:           Microárea:                    Rua: ______________________________________________ 

Código de Familia Nome completo Número da casa Preenchidos (sim/não) Observações 

      

      

      

      

      

      

      

 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



 
 

Anexo H 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo I 

 

  



 
 

Anexo J 

 

 

  



 
 

Anexo K 

Critério de Classificação Econômica Brasil 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo L 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo M 

EuroQol – EQ-5D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

  



 
 

Anexo N 

Teste de Fargeström para dependência de nicotina 

 

 

 

  



 
 

Anexo O 

Teste para identificação de problemas relacionados ao uso de álcool 
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