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                                                         RESUMO 

 

Alcântara DS. Prevalência de dor pélvica crônica em mulheres do município de 

Gurupi - TO. [Dissertação de Mestrado]. Guarulhos (SP): Universidade Guarulhos; 

2014. 

 

INTRODUÇÃO: A dor pélvica crônica (DPC) é uma condição debilitante, comum que 

interfere em vários aspectos na vida das mulheres. OBJETIVOS: Identificar a 

prevalência de dor pélvica crônica em mulheres de 20 anos ou mais, residentes na 

cidade de Gurupi - TO, assim como seus fatores associados. MÉTODO: Estudo 

transversal de base populacional constituído de 400 mulheres, realizado no período 

de setembro a dezembro de 2013. Utilizou-se instrumento que contemplou variáveis 

sociodemográficas, comportamentais e da dor pélvica crônica, além do Inventário 

Breve de Dor (IBD) para avaliar a interferência da dor no cotidiano das mulheres. Foi 

realizada a análise descritiva para caracterização da amostra e posteriormente 

regressão logística. Calcularam-se intervalos de 95% de confiança e consideradas 

estatisticamente significantes as associações que obtiveram valor de p<0,05. 

RESULTADOS: A prevalência de dor pélvica crônica encontrada foi de 23,8% 

(95/400; IC 95%: 19,77-28,11%) em mulheres com presença de DPC por seis meses 

ou mais. Dentre os fatores associados à dor pélvica crônica identificados, os mais 

relevantes foram dispareunia, dismenorréia, queixas urinárias e gestação. Obteve-se 

por meio do IBD, que a atividade geral e o humor apresentaram maior interferência 

na vida das mulheres devido à presença da DPC. CONCLUSÃO: Os dados 

apontaram que a dor pélvica crônica é de alta prevalência na população estudada, 

associada a diversos fatores que podem interferir no cotidiano e qualidade de vida 

das mulheres. Desse modo, deve ser valorizada por profissionais de saúde dando 

maior atenção à qualidade de vida de mulheres com dor pélvica crônica e ao seu 

controle. 

 

Palavras-chave: dor pélvica crônica, mulheres, fatores de risco, epidemiologia, 

prevalência. 

 



 

 

                                                   ABSTRACT 

 

Alcântara DS.Chronic pelvic pain prevalence in women of Gurupi-TO city. [Master 

Degree Dissertation]. Guarulhos(SP):  Guarulhos Universidade; 2014.  

 

INTRODUCTION: Chronic pelvic pain (CPP) is a debilitating condition that interferes 

in many aspects in women’s quality of life. OBJECTIVE: Identify the prevalence of 

chronic pelvic pain in women with 20 years old or more, that have been living in 

Gurupi city –TO - Brazil, as well as its associated facts. METHODS: This study was 

through a search with 400 women, from September to December 2013. It was used 

an instrument that included a sociodemographic, behavioral and about a chronic 

pelvic pain besides a Brief Pain Inventory (BPI) to assess the interference of pain in 

women’s daily life. It was used a descriptive analysis to characterize the sample and 

subsequently a logistic regression. Intervals were calculated for 95% confidence and 

considered statistically significant associations obtained value of p <0.05. RESULTS: 

It was found the prevalence of chronic pelvic pain in 23.8% (95/400, 95% CI: 19.77 to 

28.11%) in women with CPP for six months or more. Among the associated factors 

with chronic pelvic pain identified, the most relevant were dyspareunia, 

dysmenorrhea, urinary complaints and pregnancy. It was obtained through the BPI 

that the general activity and mood present greater interference in the women’s life as 

a result of CPP. CONCLUSION: These data demonstrate that chronic pelvic pain is 

highly prevalent in this population, associated with several factors that can interfere 

in the women’s daily and quality of life. Thus should be valued by health 

professionals giving greater attention to quality of life in women with chronic pelvic 

pain and its control. 

 

Key-words: chronic pelvic pain,women, risk factors , epidemiologic, prevalence. 
 

 

 

 

 



 

                                                 

                                                       RESUMEN 

 

Alcântara DS. Prevalencia de dolor pelviano crónico en mujeres de Gurupi-TO 

[Dissertácion de Maestría]. Guarulhos (SP): Universidad de Guarulhos; 2014.  

 

INTRODUCCIÓN: El dolor pelviano crónico (DPC) es una condición debilitante, 

común que interfiere en varios aspectos en la vida de las mujeres. OBJETIVOS: 

Identificar la prevalencia del dolor pelviano crónico en mujeres de 20 años o más 

que viven en la ciudad de Gurupi-Tocantins así como sus factores asociados. 

MÉTODO: Estudio transversal de base poblacional consistió en 400 mujeres se 

realizó entre el septiembre a diciembre de 2013. Se utilizó un instrumento que 

contempló variables sociodemográficas, comportamentais y  acerca del dolor 

pelviano crónico, además del Inventario Breve de Dolor (IBD) para evaluar la 

interferencia del dolor en el cotidiano de las mujeres. Fue realizada el análisis 

descriptivo para caracterización de la muestra y la regresión logística 

posteriormente. Se calcularon los intervalos de confianza del 95% y se consideran 

asociaciones estadísticamente significativas valor obtenido de p <0,05. 

RESULTADOS: La prevalência de dolor pelviano crónico resultó ser 23,8% (95/400; 

IC 95%: 19,77-28,11%) en mujeres con presencia de DPC por seis meses o más. 

Entre los factores asociados con el dolor pélviano crónico identificado, los más 

relevantes fueron la dispareunia, dismenorrea, quejas urinarias es embarazo. 

Obtenidos por medio de la IBD que la actividad general y el estado de ánimo 

presente una mayor interferencia en la vida de las mujeres debido a la presencia de 

DPC. CONCLUSIÓN: Estos datos demuestran que el dolor pelviano crónico es 

altamente prevalente en esta población, asociada a diversos factores que pueden 

interferir con la vida y la calidad de vida de las mujeres todos los días. Por lo tanto, 

debe ser considerado por los profesionales de la salud que dan  mayor atención a la 

calidad de vida en mujeres con dolor pélvico crónico y su control. 

 
Palabras-llave: dolor pelviano crónico, mujeres, factores de riesg, 
epidemiologia, prevalencia.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

 A dor pélvica crônica é definida como dor na região pélvica, com duração 

de seis meses ou mais, podendo ser constante ou intermitente1, não ocorrendo 

exclusivamente com a menstruação ou relação sexual2. Comporta-se com gravidade 

suficiente para causar incapacidade funcional ou levar à busca de serviços 

médicos1, sendo responsável por 10% das consultas ginecológicas3,4 além de 40% 

das laparoscopias diagnósticas e de 12% das histerectomias4.       

A dor pélvica crônica (DPC) é reconhecida como uma condição complexa, 

comum5,6, que afeta principalmente mulheres em idade reprodutiva7 e representa 

uma carga significativa para a  saúde pública em termos de prevalência e custos 

econômicos8 tanto em âmbito nacional como internacional. Nos Estados Unidos, o 

custo direto total da DPC para o sistema de saúde foi estimado em U$$ 2,8 bilhões 

por ano, sem incluir os custos com procedimentos diagnósticos ou hospitalização9. 

Apontada como dor debilitante10
,
 a DPC predispõe a inúmeras alterações 

que repercutem de maneira negativa na vida das mulheres, contribuindo para 

redução da qualidade de vida, incluindo problemas de relacionamento, emocionais e 

de produtividade10,11,12.  

As mulheres com dor pélvica crônica apresentam prejuízos significativos 

em várias dimensões da qualidade de vida (QV), repercutindo negativamente sobre 

suas vidas12,13,14. A dor pélvica crônica leva à incapacidade, a anos de sofrimento e 

numerosos inconvenientes e insucessos médicos 4,15.  

A etiologia da dor pélvica crônica muitas vezes é incerta4, apresenta-se 

associada a diversas doenças dos sistemas gastrintestinal, urinário, ginecológico, 

musculoesquelético, neurológico, psicológico e endócrino3,16, podendo ainda ser 

influenciada por fatores externos4,6,17. 

Por ter etiologia mal compreendida, muitas avaliações diagnósticas são 

feitas sem que a causa óbvia da dor seja revelada18, limitando seu tratamento. 

As mulheres que passam por consulta médica podem ser rotuladas com 

uma variedade de diagnósticos, abrangendo endometriose, cistite, síndrome do 

intestino irritável, doença inflamatória pélvica, entre outras. Frequentemente essas 

mulheres são ansiosas e apresentam depressão associada, tornando esta condição 

ainda mais complexa19. 



17 
 

 

Sob o ponto de vista epidemiológico, a dor pélvica crônica é considerada 

como um dos mais importantes problemas de saúde que acomete as mulheres.  

Sua prevalência anual é de 3,8% em mulheres com idade de 15-73 anos, 

sendo comparável a outras condições patológicas como a asma, enxaqueca e dor 

lombar4.  

Há poucos dados sobre a prevalência de DPC na comunidade e seus 

efeitos na vida das mulheres4,20, com isso pesquisadores do Reino Unido, Nova 

Zelândia, Austrália e Estados Unidos da América buscaram conhecimento sobre 

essa condição, confirmando que sua prevalência é alta9,13,21. 

Nos Estados Unidos, uma pesquisa com 5263 mulheres em idade entre 

18 a 50 anos revelou prevalência de 14,7% para dor pélvica crônica persistente nos 

últimos três meses, sendo excluídas do cálculo aquelas que referiam dor apenas no 

meio do ciclo9. 

Na Nova Zelândia, Austrália e Reino Unido, os estudos apontaram uma 

prevalência de 26,5%, 21,5% e 24% respectivamente, entre mulheres da mesma 

faixa etária do estudo norte-americano, porém foram incluídas as mulheres com dor 

do meio do ciclo, devido à dificuldade de se caracterizar esse tipo de dor nos 

estudos13,21,22. 

Diante do exposto, elucida-se o fato da DPC ser uma condição comum a 

qual se conhecesse pouco a respeito de sua epidemiologia visto que, nas buscas, 

poucas referências de base populacional foram identificadas, sendo a maioria 

conduzida em países desenvolvidos23, revelando a escassez de estudos sobre o 

tema em países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil.  

Cabe ressaltar ainda que a etiologia e os fatores relacionados à DPC não 

estão muito claros, o que seria um equívoco a generalização desses dados para as 

diferentes populações, uma vez que dados culturais, econômicos, ambientais, 

sexuais e comportamentais podem interferir na prevalência.   

 O conhecimento desse fato e a ausência de estudos sobre a prevalência 

e fatores associados à dor pélvica crônica em mulheres de Gurupi - TO motivaram a 

realização desse estudo o qual pode ser útil para o conhecimento da realidade local, 

proporcionando subsídios para melhora da qualidade dos serviços de saúde e com 

isso a melhora da qualidade de vida da população em questão. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Dor pélvica crônica  

 

2.1.1 Conceito  

 

Diferentes conceitos de dor pélvica crônica (DPC) podem ser encontrados 

na literatura, dependendo do objetivo e da natureza do estudo24. 

O American College of Obstetricians and Gynecologists1 (ACOG) define 

DPC como dor contínua ou não cíclica, que tem duração de seis meses ou mais, 

localizada na pelve anatômica, parede abdominal anterior ou abaixo da cicatriz 

umbilical, região lombossacral ou glúteos, podendo ser intermitente ou constante e 

de gravidade suficiente para causar incapacidade funcional ou levar a cuidados 

médicos.      

A dor pélvica crônica também é definida pelo Royal College of 

Obstetricians and Gynecologists2 como dor intermitente ou constante na região 

inferior do abdome ou pélvis de pelo menos seis meses de duração, não ocorrendo 

exclusivamente com a menstruação ou a relação sexual e não associada com a 

gravidez. 

 

2.1.2 Etiologia 

 

A etiologia da DPC é pouco compreensível4, frequentemente de origem 

multifatorial5, nem sempre pode ser evidenciada em exames de rotina ou mesmo 

laparoscopia, dificultando seu diagnóstico e tratamento4. 

A pelve possui órgãos muito próximos que constituem diferentes 

sistemas, localizados nessa região, além de vasos, nervos e estruturas 

musculares4,24.  

Em muitos casos, ocorre a interação de vários distúrbios acometendo os 

sistemas reprodutor, gastrointestinal, urológico, musculoesquelético, 

neuropsicológico e endócrino3,4. 

A etiologia pode ser didaticamente dividida em causas ginecológicas e 

não ginecológicas5. As principais são as ginecológicas, destacando-se a 
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endometriose, doença inflamatória pélvica (DIP), varizes pélvicas e as aderências. 

Dentre as causas não ginecológicas, comumente se apresentam as intestinais 

(síndrome do intestino irritável (SII), doença diverticular e constipação crônica), as 

urológicas (cistite intersticial crônica e síndrome uretral) e ainda as osteomusculares 

como síndrome do piriforme, fibromialgia e hérnia de disco4,15. Cabe ressaltar que, 

além dessas, fatores emocionais, socioculturais, ambientais e traços da 

personalidade4,23, também, estão associados à dor pélvica crônica4,23,25, 26,27. 

Em função da sobreposição dos fatores associados à DPC, algumas 

mulheres muitas vezes não terão um diagnóstico etiológico, o que influenciará 

diretamente no tratamento, frustrando médicos e pacientes4. Em muitos casos há 

significativas diferenças entre os dados laboratoriais e os relatos de intensidade e 

comprometimento que a dor provoca nas funções sociais e pessoais da paciente4
. 

 

2.1.3 Anatomofisiologia  

 

A dor pélvica crônica é uma doença pouco compreendida, por apresentar 

multifatorialidade4. Anatomicamente, a região pélvica possui muitas vísceras que se 

encontram muito próximas umas das outras, dificultando a identificação correta da 

origem da dor, no entanto qualquer estrutura presente nessa região pode estar 

envolvida na etiologia da dor pélvica crônica3. 

Na cintura pélvica se encontram estruturas como a bexiga urinária, a 

parte terminal dos ureteres que nela penetram cólon sigmoide, reto, apêndice, útero, 

ovários e tubas uterinas, os quais são inervados tanto por fibras aferentes quanto 

por fibras eferentes provenientes dos nervos autônomos e somáticos do plexo 

hipogástrico superior e inferior28. 

Como nas demais vísceras abdominais, o parênquima dos órgãos 

pélvicos não é suprido por receptores de dor, e as fibras sensoriais das vísceras são 

transportadas pelos mesmos nervos somáticos que servem a pele, fato que acaba 

dificultando a localização correta da dor, pois a mulher pode não distinguir o exato 

local de origem da dor, já que a sua percepção pode ser sentida em diferentes 

níveis28. 

O sistema nociceptivo tem sua atividade modulada pelo sistema 

modulador da dor e suprimida pela ativação do sistema supressor da dor, quando 

ocorre um desequilíbrio desse sistema, aparece a sensação dolorosa. Esse 
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desequilíbrio pode ser consequência de uma maior estimulação das fibras 

nociceptivas ou de uma lesão parcial ou total das vias nervosas do sistema nervoso 

periférico ou central29. 

 

 

2.1.4 Prevalência de dor pélvica crônica 

                        

                   Em todo o mundo, ainda são escassos os estudos sobre a prevalência 

da dor pélvica crônica. Nesse sentido, os pesquisadores acreditam que 

provavelmente importantes informações epidemiológicas sobre essa dor têm sido 

ignoradas13,23. 

A dor pélvica crônica afeta aproximadamente 15% das mulheres de 18 a 

50 anos em plena atividade funcional e em período reprodutivo13. 

Em 2004 foi realizada por Latthe et al.23 uma metanálise sobre 

prevalência de DPC, sem restrições de línguas na qual foram encontrados apenas 

18 estudos sobre a temática, dentre os quais nenhum se referia à população 

brasileira ou à da América do Sul, considerando, apenas, três de alta qualidade: dois 

eram do Reino Unido e um norte americano23,24 . 

No Reino Unido, no sistema de cuidado primário, a prevalência anual 

evidenciada foi de 3,8% em mulheres com idade de 15 a 73 anos, sendo comparável 

à taxa de enxaqueca 2,1% e semelhante à de asma 3,7% e lombalgia 4,1%4,13. 

Outro estudo com mulheres da comunidade13 em idade reprodutiva de 18 a 49 anos 

a prevalência foi de 24%. 

Pesquisa realizada nos Estados Unidos9 via contato telefônico com 5263 

mulheres, indicou que uma em cada sete mulheres, com idades entre 18 a 50 anos, 

experienciam a dor pélvica crônica, revelando uma prevalência de 14,7%. 

Em sua pesquisa, Latthe et al.23 consideraram estudos de baixa qualidade 

alguns realizados em países menos desenvolvidos como no Sudeste Asiático onde 

as taxas de prevalência variaram de 5,2% na Índia, 8,8% no Paquistão e 43,2% na 

Tailândia. 

Na Nova Zelândia, em uma amostra composta por 1079 mulheres da 

população geral com idade entre 18 a 50 anos, foi identificada uma prevalência de 

26,5%, considerando DPC como dor no baixo ventre, não relacionada ao ciclo 

menstrual de duração de três meses20,22. 
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Na Austrália, a prevalência de DPC encontrada em um grupo de 1983 

mulheres entre 18 a 49 anos foi de 21,5% sendo que a dor pélvica crônica foi 

definida como a que ocorre durante a menstruação ou contínua e intermitente22. 

No Brasil, nas buscas para esta pesquisa, foram identificados apenas dois 

estudos de base populacional que investigaram a prevalência de dor pélvica crônica 

em mulheres. 

Um foi realizado em São Luís30 onde estudaram 1470 mulheres da 

população geral com idade igual ou superior a 14 anos e que já haviam apresentado 

menarca, sendo identificada prevalência de dor pélvica crônica de 19,3%. No 

entanto, quando considerado apenas mulheres no menacme foi de 19,7% e na pós-

menopausa de 17,4%. E outro estudo foi conduzido em Ribeirão Preto16 com 1278 

mulheres acima de 14 anos, usuárias do SUS, mostrou uma prevalência de dor 

pélvica crônica de 11,5% em mulheres acima de 14 anos e 15,1% quando se 

considerou apenas mulheres em idade reprodutiva. 

Desse modo é reconhecido que a dor pélvica crônica é uma condição que 

afeta muitas mulheres no mundo todo41 e que, após seis meses de duração, a dor 

pélvica crônica deixa de ser apenas um sintoma e passa a ser considerada uma 

doença com fisiopatologia própria4 que merece maior atenção para esse problema9 . 

Há vários estudos que descrevem a existência dessa condição crônica e 

suas complicações, como causadoras de sofrimento, agravos sociais, distúrbios 

físicos e emocionais à saúde da mulher3,4. Contudo, há poucos de base populacional 

que descrevem a prevalência de dor pélvica crônica, fato que chama atenção para 

necessidade da presente pesquisa.  

                     

2.1.5 Fatores associados à dor pélvica crônica 

 
Diversos fatores parecem estar associados à DPC, entre eles destacam-

se: fatores psicossociais (traumas por abuso físico e ou sexual, atual ou no 

passado); fatores psicossomáticos (ansiedade, estresse, depressão, insônia); 

conflitos existenciais, familiares e sociais (não aceitação corporal, desajuste 

conjugal, insatisfação profissional entre outros); doenças ginecológicas (doença 

inflamatória pélvica, anexites, endometriose, aderências); história obstétrica (parto 

de fetos macrossômicos, uso de fórceps ou vácuo-extrator); antecedentes cirúrgicos 

(colescistectomia, conização uterina e histerectomia); alterações 
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musculoesqueléticas (postura inadequada, lordose lombar e espasmo da 

musculatura do assoalho pélvico), entre outros3,4,5,14,27,31. 

O uso de tabaco e de drogas4,27 pode ser relacionado como fator de risco 

para a DPC. Os distúrbios emocionais também são relacionados como fatores 

primários ou secundários à dor pélvica crônica32. 

Em uma revisão sistemática foram identificados vários fatores 

predisponentes à DPC como: abuso de tabaco e álcool, abuso sexual, aderências 

pélvicas, abortos, fluxo menstrual aumentado, doença inflamatória pélvica, cesáreas 

prévias, endometriose e co-morbidades psicológicas27. 

A DPC também foi associada23 aos fatores idade, cor e estado marital. O 

risco é menor para as mulheres abaixo dos 25 anos de idade. As separadas, 

divorciadas e viúvas também apresentam maior risco que as solteiras de relatar 

DPC9. A cor não branca parece ser um fator de proteção9,13,33 . 

 

          

2.1.5.1 Fatores psicológicos 

 

A dificuldade em identificar uma causa orgânica em algumas mulheres 

com DPC suscita a possibilidade de possíveis fatores psicológicos como causa13. A 

maioria dos estudos realizados nessa área é de origem médica que tendem a 

enfocar os aspectos psiquiátricos da mulher com dor pélvica crônica19.  

 Deste modo uma das hipóteses aceita para a dor, nessas mulheres, 

muitas vezes tem sido relacionada a fatores psicológicos. O fator psicológico pode 

ser identificado de forma isolada ou concomitante, na maioria dos casos os mais 

frequente são a depressão e a ansiedade9,12,13. 

 Altos níveis de depressão e ansiedade são observados em pacientes 

com dor pélvica crônica, embora não sejam específicos somente para esse tipo de 

dor, ocorrendo também em outros estados de dor crônica em geral13. 

Não se sabe ao certo se esses fatores predispõem o desenvolvimento da 

dor pélvica crônica ou se contribuem para perpetuação da dor ou se são 

consequência de anos de convivência com a dor e tentativas de justificar a 

gravidade da dor 21. 

O que se tem conhecimento é que o estado psicológico pode alterar a 

experiência dolorosa13. O humor, o sono e o peso podem ficar comprometidos, 
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principalmente por interferência da ansiedade13. Diferentes aspectos da experiência 

dolorosa se relacionam à saúde psicológica, física, social e ao bem-estar total12. 

  

2.1.5.2 Fatores sociais 

 

A dor pélvica crônica é observada em mulheres de todas as classes 

sociais, sem variação na prevalência em função do estado civil ou emprego4. 

Não bastasse sua alta prevalência e as diversas manifestações clínicas 

da DPC, essa síndrome interfere, sobremaneira, nos relacionamentos conjugais e no 

absenteísmo ao trabalho9,23. 

Entretanto, o apoio social pode ser um fator importante na maneira de 

como a mulher lida com sua dor, e o isolamento social pode tornar a situação mais 

difícil. É fácil ver como um círculo vicioso está configurado com dor levando à mulher 

a perda do seu papel social e, nessas condições sua autoestima, causando 

isolamento social que pode contribuir para mais dor4. 

 

2.1.5.3 Abuso sexual, físico e psíquico   

 

Pacientes com dor crônica com histórias prévias de violência têm maior 

chance de ter diagnósticos médicos funcionais, ao invés de orgânicos, com maior 

probabilidade de apresentarem dores abdominais-pélvicas e cefaleias34. 

A mulher vítima de violência procura habitualmente o serviço de saúde 

com diversos tipos de queixas que não expressam claramente a violência sofrida: 

dores generalizadas no corpo, depressão, transtornos ansiosos, entre outros35. 

Existe uma grande associação entre violência sexual e disfunções 

sexuais, já que se pode supor que o trauma da violência deve repercutir com maior 

intensidade sobre a capacidade da mulher manter uma vida sexual satisfatória36. 

A dor pélvica crônica parece estar associada particularmente ao abuso 

sexual ou por quem vivenciou o abuso sexual e físico. Alguns estudos encontraram 

taxas significativamente elevadas de abuso sexual na infância entre pacientes com 

dor pélvica crônica: 64% para pacientes com dor pélvica crônica e 23% para um 

grupo controle12. 
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Há evidências de que mulheres com dor pélvica crônica desenvolvem 

alterações psicológicas decorrentes de história de abuso sexual, problemas 

familiares, divórcio e violência física9. 

A prevalência de problemas sexuais nos adultos com história de abuso 

sexual na infância pode possivelmente ser explicada pela relação entre depressão, 

com função sexual e com a dor pélvica crônica12. O esclarecimento dessa relação 

entre dor e violência poderia facilitar uma assistência adequada, pois os serviços de 

saúde podem se organizar melhor34. 

 

2.1.5.4 Personalidade  

 

No que concerne ao fator personalidade não se sabe se os tipos de 

personalidade predispõem o desenvolvimento da condição dolorosa crônica ou se 

alteram apenas a forma como são tratados. Algumas características da 

personalidade podem tornar a recuperação mais difícil4. Alguns tipos de 

personalidade podem ser mais facilmente orientados, apresentando assim melhora, 

podendo ter um dia bom, no entanto não conseguem manter seu ritmo e, nos dias 

posteriores, os sintomas retornam piores; outros tipos assumem facilmente o papel 

de doente e são difíceis de persuadir e de se envolver nas ações terapêuticas, 

podendo deixar de responder ao tratamento. Mulheres com distúrbios de 

personalidade devem ser tratadas em conjunto com psiquiatras4. 

  

2.1.6 Repercussões da dor pélvica crônica na vida das mulheres  

             

Diante do elevado número de mulheres com DPC que procuram 

assistência médica, associado à dificuldade de estabelecer diagnóstico e tratamento 

adequados para essa condição, a DPC pode se revelar um grande problema em  

termos de sofrimento e estresse para a mulher acometida19. 

Em relação ao seu impacto no sistema de saúde, a dor pélvica crônica é 

um importante problema de saúde pública3,4, responsável por 40% das 

laparoscopias diagnósticas realizadas e 10 a 15% das indicações de histerectomias, 

acarretando impacto importante sobre a utilização dos recursos do sistema de saúde 

por sua difícil investigação3,4,7,15. 
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Em relação às mulheres, estas, são vítimas de graves rupturas em suas 

relações sociais, conjugais, familiares e situação ocupacional, com consequente 

impacto na qualidade de vida4, 23. 

Estudos de base populacional nos Estados Unidos e no Reino Unido 

demonstram um impacto substancial da dor pélvica crônica sobre a saúde e 

qualidade de vida37. 

Nos Estados Unidos, a DPC é causa de absenteísmo em 15% dos casos, 

provocando a perda de pelo menos um dia de trabalho, reduz a produtividade em 

45% dos casos, leva à limitação das atividades domésticas em 11% e às disfunções 

sexuais em 11,9%, além de implicar no uso de medicamentos analgésicos por 

15,3% dos doentes9, 17.   

Sob influência dos aspectos psicológicos envolvidos na gênese da DPC, 

as mulheres geralmente são ansiosas e apresentam depressão associada, o que 

aumenta, ainda mais, a complexidade dessa síndrome7,25 . 

O humor pode ficar comprometido, interferindo na interpretação e no 

relato da dor4. Os aspectos relacionados à qualidade de vida mencionados pelas 

mulheres frequentemente abarcam o isolamento social, alterações no sono, fadiga, 

absenteísmo do trabalho e os efeitos sobre relacionamentos4, 9,13,21.   

Mulheres com DPC geralmente têm menores escores de saúde física em 

comparação com as mulheres sem dor, na vida social, na produtividade e 

comprometimento da função sexual interferindo nas relações maritais12,13,14,21. Pelo 

fato da DPC ser uma condição ginecológica está relacionada mais diretamente à 

disfunção sexual do que à dor crônica em outras áreas19. As mulheres com dor 

pélvica crônica experienciam uma condição desfavorável às questões relacionadas à 

sua sexualidade muitas vezes associadas ao uso de medicamentos que causam 

perda da libido, levando ao desinteresse pelo parceiro e com isso prejuízos nas 

relações maritais4. 

Um estudo realizado na Austrália em mulheres com DPC de 16 a 49 anos 

evidenciou mais dispareunia, falta de apetite sexual, secura vaginal e ansiedade 

sobre o sexo do que mulheres sem DPC compreendidas na mesma faixa etária14. 

Fica evidente que as mulheres com dor pélvica crônica apresentam uma 

série de prejuízos, envolvendo os aspectos físicos, psíquicos, sociais e sexuais que 

repercutem em seu cotidiano, alertando que maior atenção precisa ser dada a essa 

condição19.              
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2.1.7 Diagnóstico 

 

O diagnóstico da dor pélvica crônica é de difícil conclusão devido à 

etiologia multifatorial da doença, sendo que está claro na literatura ser impossível 

abordar e tratar a mulher com DPC somente com base em um diagnóstico fechado4, 

15.  

Cerca de 60% das mulheres portadoras de DPC nunca tiveram o 

diagnóstico específico para a doença e 20% não realizaram nenhum tipo de 

investigação para identificar a etiologia de sua dor4,37. As mulheres com dor pélvica 

crônica por falta de um diagnóstico inicial preciso, frequentemente são expostas às 

diversas investigações, sendo muitas vezes submetidas a procedimentos cirúrgicos 

desnecessários com morbidade e mortalidade associados4, 15.           

O que se observa mais frequentemente é associação da DPC às doenças 

ginecológicas, porém existem inúmeros fatores que podem desencadeá-la. Dessa 

forma, primeiramente deve ser feito um diagnóstico diferencial antes de se 

diagnosticar a DPC3,4 . 

Um dado importante acerca do diagnóstico de DPC se relaciona à 

abordagem inicial, em que se deve realizar uma anamnese minuciosa, abordando as 

características da dor, fatores de melhora e piora antecedentes gineco-obstétricos, 

cirurgias prévias e tratamentos realizados, além de um exame físico completo com 

ênfase aos achados relacionados à dor como o modo de andar, expressões faciais 

de sofrimento e postura antálgica, considerando que a palpação deve ser feita com 

delicadeza respeitando a individualidade das pacientes 3,4. 

Além da dor, outros sinais e sintomas podem estar presentes e precisam 

ser investigados como cefaleia, dor nas costas, vômitos, náuseas, diarreia, 

sangramento vaginal anormal, sangramento anal e uretral, insônia, calafrio e outros. 

Em geral, esses sintomas têm duração de dois anos e meio e podem trazer 

repercussões na vida das mulheres, interferindo em sua qualidade de vida4.  

Desse modo, uma anamnese e exame físico criterioso, além de ajudarem 

a identificar a etiologia da DPC, também, podem ser uma poderosa ferramenta 

terapêutica, contribuindo para o diagnóstico preciso e precoce da DPC, evitando 

procedimentos invasivos desnecessários4,38.    
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Exames complementares também podem ser solicitados para subsidiar o 

diagnóstico da DPC, dependendo da história clínica e exame físico identificados 

inicialmente3,4.    

Podem ser solicitados ultrassonografia transvaginal e da parede 

abdominal, pesquisa de sangue oculto, tomografia computadorizada, dosagem 

sérica de CA-125, teste urodinâmico, colonoscopia, pesquisa de clamídia e 

gonococos, ressonância magnética, laparoscopia e histeroscopia diagnósticas3. 

Em casos de suspeita clínica de endometriose e ou massas pélvicas, é 

indicada a ultrassonografia transvaginal e de parede abdominal. Além da dosagem 

sérica de CA-125 para complementação diagnóstica da endometriose severa e 

massas anexiais3.  

A pesquisa de sangue oculto e a colonoscopia são imprescindíveis para 

investigação de comorbidades associadas ao trato gastrintestinal como a síndrome 

do intestino irritável. Para diagnóstico de doenças do trato urinário, indicam-se o 

teste urodinâmico, exames de urina tipo I, urocultura e cistoscopia com biopsia 

dirigida3.  

Nas suspeitas de DIP, a pesquisa de clamídia e gonococos apresenta 

utilidade diagnóstica3. A tomografia e ressonância magnética apresentam indicação 

limitada, utilizadas em alguns casos para confirmar ultrassonografia3.  

A laparoscopia fornece uma visão direta da cavidade pélvica e abdominal, 

mostrando-se útil para determinar o diagnóstico definitivo ou, pelo menos, para 

eliminar outras doenças pélvicas7. 

 

 

2.1.8 Tratamento 

 

A dor pélvica crônica é uma condição comum, significativa e grave na vida 

das mulheres o suficiente para causar deficiência funcional e requerer tratamento 

médico ou cirúrgico4. 

O tratamento da DPC depende da causa e dos fatores associados. Em 

alguns casos, vários distúrbios levam à síndrome da dor pélvica crônica e são 

curados no início do tratamento, bem como outros sintomas podem regredir sem se 

saber o porque4,15. 
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Muitos médicos quando confrontados com a DPC se sentem frustrados, 

uma vez que nem sempre o tratamento planejado acaba sendo satisfatório, 

proporcionando apenas alívio temporário da dor3.  

O que ocorre com maior frequência é a associação da dor a vários 

diagnósticos e fatores que interferem em sua evolução e tratamento. A exemplo 

pode-se evidenciar, em uma só paciente, endometriose, síndrome do intestino 

irritável, má postura e estresse emocional, pois  frequentemente, nesse caso, o 

tratamento não tem cura4,15.   

Usualmente os tratamentos medicamentosos prescritos são os anti-

inflamatórios não esteroides, contraceptivos orais, análogos do GnRH, 

progestágenos, derivados androgênicos, antidepressivos tricíclicos, medicações 

psicotrópicas, antibioticoterapia, anestésicos locais, analgésicos opioides e não 

opioides e algumas drogas que agem sobre a motilidade intestinal15. As drogas para 

alívio da DPC podem ser os analgésicos de primeira linha, anti-inflamatórios não 

hormonais e acetaminofen3.  

Os analgésicos podem ser associados a antidepressivos tricíclicos, 

oferecendo uma boa resposta15
. Os opioides são recomendados quando não há 

resposta ao tratamento anterior15. Para o tratamento da síndrome miofascial e para 

bloqueio de nervos de estruturas pelviperineais, podem ser indicados anestésicos 

tópicos, injetados nos pontos gatilho3. 

Algumas situações de DPC podem ser tratadas por bloqueio anestésico 

local e injeção de toxina botulínica3. O uso de medicamentos hormonais proporciona 

a supressão ovariana com boa eficácia no controle da DPC de várias origens3. 

Nas mulheres com DPC que não respondem bem ao tratamento 

medicamentoso, deve-se cogitar a abordagem cirúrgica3. A laparoscopia é indicada 

tanto para diagnosticar quanto para tratar as mulheres quando uma avaliação inicial 

não é capaz de desvendar a causa da dor 3,7. Outros procedimentos cirúrgicos 

também são utilizados no tratamento da DPC como a laparotomia, histerectomia, 

neurectomia, apendicectomia, entre outros3, 15. 

Com a avaliação psicológica, pode-se obter informações específicas da 

paciente, as quais auxiliarão o médico no planejamento do tratamento. Indivíduos 

com problemas psicossociais tais como abuso sexual, discórdia matrimonial, 

distúrbios de personalidade, problemas familiares podem ser mais vulneráveis às 

sensações dolorosas que acompanham todo o processo da doença3,4,25. A 
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fisioterapia e a eletroestimulação também têm sido empregadas para tratamento da 

DPC em casos de espasmos dos músculos do assoalho pélvico3.  

Ainda no que concerne ao tratamento da DPC, pode-se associar ao 

tratamento medicamentoso a hipnose, reflexologia e biofeedback que são todas 

tentativas de controlar a dor ao nível cerebral da interpretação dos estímulos 

nocivos. Essas técnicas têm se mostrado muito eficazes em algumas pessoas 39. 

Apesar da eficácia do tratamento clínico, seja ele neurofisiológico ou 

neurofarmacológico, a abordagem multidisciplinar da dor pélvica crônica tem sido de 

fundamental importância para o alívio dos sintomas. Essa abordagem emprega 

modalidades fisiológicas, físicas, emocionais, cognitivas e sociais para conseguir 

alívio da dor4, 15. Uma equipe multidisciplinar pode oferecer avaliação simultânea e 

controle de componentes somáticos, comportamentais e psicossociais da dor. 

 

2.1.9 Enfermagem e dor pélvica crônica  

 

O papel da enfermagem é preponderante no tratamento da dor, tendo 

como objetivo principal o cuidado voltado para a melhoria da qualidade de vida40. 

A atuação da enfermagem como integrante da equipe multidisciplinar tem 

papel fundamental frente ao monitoramento da dor como 5º sinal vital, pois seu bom 

desempenho é capaz de influenciar positivamente todo o trabalho da equipe41.   

A enfermagem também tem um desempenho de destaque no tratamento 

da DPC, pois passa mais tempo com as pacientes, quando comparado com outros 

membros da equipe.    Elas obtêm das pacientes informações sobre as experiências 

anteriores de dor e acerca do tratamento da dor40.  

Dentre as atividades da enfermagem como membro da equipe 

multidisciplinar no tratamento da dor, têm-se a avaliação e notificação da dor, 

programação da terapêutica farmacológica prescrita, realização de algumas medidas 

não farmacológicas e avaliação da analgesia42. 

A enfermagem ainda deve atuar focando os cuidados relacionados à 

higiene, conforto, alimentação, necessidades físicas e de autocuidado das 

pacientes, além de medidas educativas para a paciente e família40,42, 43.  

O enfermeiro, diante do conhecimento dos vários fatores envolvidos na 

dor, pode atuar junto às pacientes e à família, proporcionando uma assistência com 

competências dentro dos aspectos técnicos, científicos, humanos e éticos41. 
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Os enfermeiros se encontram em uma posição privilegiada para participar 

do tratamento das mulheres com dor pélvica crônica, pois estão à frente da 

coordenação das atividades e das equipes de enfermagem que prestam assistência 

direta às pacientes40. 

O enfermeiro dispõe de uma ferramenta de trabalho - a Sistematização da 

Assistência de Enfermagem (SAE) a qual permite que ele faça coleta de dados, 

levante os problemas, planeje, implemente e avalie as intervenções de 

enfermagem42 (farmacológicas e não farmacológicas ) necessárias para cada 

paciente com dor tanto em cuidados primários como secundários. 

Para tanto deve haver conscientização de toda equipe de enfermagem44, 

quanto à importância de seu comprometimento, para que juntos, com os demais 

membros da equipe multidisciplinar, possam atuar alcançando sucesso no controle 

da dor e na melhora da qualidade de vida das mulheres.  
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo primário 

 

- Identificar a prevalência de dor pélvica crônica em mulheres do município de 

Gurupi, no Estado do Tocantins. 

 

3.2 Objetivos secundários 

 

- Descrever características sociodemográficas, comportamentais e relacionadas à 

dor;  

- Identificar fatores associados à presença de dor pélvica crônica; 

- Verificar a interferência da dor na vida das mulheres com dor pélvica crônica. 
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4. MÉTODO 

 

4.1 Tipo de estudo 

 

Foi realizado um estudo epidemiológico transversal. 
 

4.2 Local da pesquisa 

 

O estudo foi realizado no município de Gurupi, no Estado do Tocantins. 

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Censo de 

201045 mostrou que a população total do município corresponde a 76755 habitantes, 

sendo que a população masculina é constituída por 38.116 homens e a feminina por 

38.648 mulheres. Gurupi possui 24.978 mulheres na faixa etária de 20 a 79 anos, 

das quais foi definida uma amostra representativa para esta pesquisa. Gurupi fica 

localizado ao Sul do Tocantins, a 223 km de Palmas, capital do Estado, a 609 km de 

Goiânia e a 742 km de Brasília. Fica no limite divisório de águas entre o Rio 

Araguaia e o Rio Tocantins, às margens da BR- 153 (Rodovia Belém-Brasília). 

Apresenta uma área territorial de 1.836 km2 e densidade demográfica de 41,80 

hab/km45. 

 

4.3 População e amostra 

 

A população do estudo foi constituída por mulheres residentes na área 

urbana de Gurupi-TO. A amostra foi composta por mulheres adultas, com idade igual 

ou superior a 20 anos e inferior a 80 anos. 

 

4.3.1 Critérios de elegibilidade 

 

Foram incluídas no estudo as mulheres que apresentaram todos os 

critérios de inclusão e nenhum critério de exclusão que, após o convite e 

esclarecimento sobre o estudo, concordaram participar assinando o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (APÊNDICE A). 

As mulheres foram incluídas, respeitando os seguintes critérios de 

inclusão: 
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- Ter idade igual ou superior a 20 anos e inferior a 80; 

- Ser capaz de compreender as instruções e responder às questões verbalmente 

e/ou escritas; 

- Residir no domicílio visitado. 

Foram excluídas as mulheres que apresentaram os seguintes critérios de 

exclusão: 

- Apresentar disfunção simbólica da linguagem; 

- Ser portadora de transtorno mental (autorreferido); 

- Apresentar dor relacionada ao câncer (autorreferida); 

- Ter antecedentes de gravidez nos últimos 12 meses anteriores; 

- Ter sido submetida a trauma agudo ou cirurgia na região abdomino-pélvica nos 

últimos 90 dias. 

 

4.3.2 Tamanho da amostra  

 

Segundo a última contagem do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística) publicada no Diário Oficial da União de 2010, Gurupi apresenta uma 

população de 24.978 mulheres na faixa etária de 20 a 79 anos45.  

Para o cálculo do tamanho da amostra foi utilizado o software EpiInfo 

versão 6.0 e foi assumida uma prevalência de 4% de dor pélvica crônica, visto não 

haver consenso entre os diversos estudos conduzidos no Brasil e no mundo, e a 

prevalência  ter variado de 3,8% 4,13 a 24% 13,40. O erro máximo adotado (desenho 

de efeito) foi de dois e intervalo de confiança de 99%. Nesse caso, foi estimada 

amostra mínima de 331 mulheres com idade igual ou superior a 20 anos e inferior a 

80. Se fosse adotado o IC 95%, o tamanho mínimo da amostra seria de 118 

mulheres, assumindo-se prevalência de 4%, desenho de efeito de dois. Foram 

incluídas no estudo 400 mulheres. A taxa de recusa de participação foi de 10% uma 

vez que foram convidadas para o estudo 440 mulheres. 

 

4.3.3 Amostragem 

 

No processo de seleção da amostra suficiente para atender à pesquisa, 

optou-se por uma amostra por conglomerados, e para definição dos conglomerados 

foi utilizado o mapa dos bairros da cidade de Gurupi-TO.   
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Para cada bairro foi realizado um sorteio para se identificar o ponto de 

início a partir do qual se identificaram as casas que seriam visitadas.  Com o 

interesse de se evitar viés de seleção, as casas foram visitadas de maneira 

sistemática, numa ordem de três, o que correspondeu em entrevistar as mulheres da 

casa um, pular duas casas, entrevistar as mulheres da casa seguinte, e assim por 

diante até obter-se o número de entrevistas suficiente.  

Nas residências onde não havia nenhuma mulher, a entrevista ocorreu na 

casa seguinte e onde era comércio, lote vago ou imóvel abandonado/fechado, foi 

pulado e a pesquisa prosseguiu mantendo a mesma sequência na residência 

seguinte. 

Todas as mulheres da casa que preencheram os critérios de inclusão 

foram convidadas a participar da pesquisa.  

 

4.4 Variáveis do estudo 

 

A variável dependente deste estudo foi dor pélvica crônica, definida de 

acordo com o American College of Obstetricians and Gynecologists1 como dor não 

cíclica com duração de seis meses ou mais, que se localiza na pelve, na parede 

abdominal anterior ou abaixo do umbigo, na região lombossacral ou nas nádegas, 

sendo de gravidade suficiente para causar incapacidade funcional ou levar à busca 

de serviços médicos. 

As variáveis independentes foram: idade, escolaridade, raça/etnia, 

ocupação, renda familiar, estado civil, exercício físico, consumo de álcool, tabaco, 

cafeína, outras substâncias químicas, duração da condição álgica, localização da 

dor, intensidade da dor, fatores desencadeantes, fatores de melhora ou piora, 

número de consultas, atividade sexual, conhecimento da causa, paridade, nº de 

gestação, abortos, tipos de partos, cirurgias na região inferior do abdome, 

episiotomia, dismenorréia, dispareunia, complicações pós-parto, método de 

contracepção, impacto nas atividades diárias, tratamento, alterações urinárias e 

intestinais. 

Entre as variáveis independentes cabe ressaltar que a cor da pele foi 

classificada de acordo com a referência das pesquisadas. 

 Para identificar a variável localização da dor foi solicitado as 

entrevistadas com DPC que assinalassem/pintassem em um diagrama com a figura 
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humana de frente e de costas contemplada no IBD o local em que sentiam dor. Esse 

diagrama foi dividido em 49 regiões anatômicas. Nos casos em que houve 

dificuldade da entrevistada localizar sua dor no diagrama, as entrevistadoras 

auxiliaram as mulheres e também fizeram anotação ao lado da figura especificando 

a localização autorreferida.    

A intensidade da dor foi verificada a partir do autorrelato das entrevistadas 

por meio de uma escala numérica (de zero a dez) avaliada pelo Inventário Breve de 

Dor (ANEXO A). A intensidade da dor mensurada pelo IBD foi classificada em três 

níveis, sendo dor leve (1-4), dor moderada (5-6) e dor intensa (7-10).  

 

.   

4.5 Instrumentos de coleta de dados 

 

Para a coleta dos dados, foi aplicada em todas as mulheres que 

atenderam os critérios de inclusão da pesquisa uma ficha de avaliação individual 

(APÊNDICE B) que contemplou variáveis sociodemográficas, comportamentais, 

clínicas, reprodutivas e relacionadas à dor. As perguntas referentes à DPC só foram 

feitas às mulheres que relataram a presença de dor pélvica por seis meses ou mais. 

A essas mulheres também foi aplicado o Inventário Breve de Dor (IBD), instrumento 

utilizado para avaliar a interferência da dor pélvica crônica na vida das mulheres. O 

IBD é validado no Brasil e apresenta boa confiabilidade46,47. 

 

4.5.1 Ficha de avaliação das características demográficas e clínicas 

 

Segundo Latthe et al.23, um dos critérios para que um estudo seja de alta 

qualidade é o uso de instrumentos de pesquisa confiáveis e validados, no entanto no 

Brasil ainda não foi validado um instrumento específico para avaliar DPC em 

mulheres que possa ser utilizado em estudos como esse. 

Diante desse fato, a ficha de coleta de dados sobre as características 

sócio- demográficas, clínicas reprodutivas, comportamentais e acerca da dor foi 

elaborada pela pesquisadora seguindo os questionamentos verificados em estudos 

epidemiológicos16,30 prévios realizados no Brasil  acerca da dor pélvica crônica. 
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4.5.2 Inventário Breve de Dor (IBD) 

 

O Inventário Breve de Dor está traduzido e validado para o português do 

Brasil, tendo apresentado boa validade e confiabilidade46. 

O IBD é um instrumento que foi aplicado para mensurar a intensidade da 

dor e seu impacto em alguma área da vida das participantes46. Consiste de uma 

série de questões que capturam aspectos da dor vivenciada ao longo das últimas 24 

horas (por exemplo, localização e intensidade da dor, impacto sobre a vida da 

paciente, tipo e eficácia de qualquer tratamento)47. O inventário apresenta 15 itens 

subdivididos em duas partes: a primeira faz uma avaliação da dor (oito itens), e a 

segunda avalia a interferência da dor nos aspectos da vida (sete itens): atividades 

em geral, sono, humor, relacionamento com outras pessoas, aproveitamento da 

vida, habilidade para caminhar e trabalho47. 

A intensidade da dor é avaliada pelo paciente com referência ás últimas 

24 horas, em uma escala numérica de zero (ausência de dor) a 10 (tão forte quanto 

se possa imaginar). 

A interferência nos aspectos da vida também é avaliada numa escala 

numérica de zero (não interferência) a 10 (completa interferência)46. 

É um bom instrumento para medida da dor em pacientes com 

deterioração progressiva, está disponível em várias línguas e possui sua 

fidedignidade e validade aferidas em muitos contextos clínicos e de pesquisa48.  

 

4.6 Procedimentos de coleta de dados 

 

A coleta dos dados ocorreu no período de setembro a dezembro de 2013. 

A aplicação dos instrumentos foi realizada por uma equipe de acadêmicas 

do Curso de Enfermagem do Centro Universitário Universidade Regional de Gurupi 

(UNIRG), no qual a mestranda é docente. Essas foram recrutadas voluntariamente a 

participar da pesquisa e receberam um treinamento, antes da coleta de dados, a fim 

de seguirem um mesmo padrão de abordagem nas entrevistas, estando preparadas 

para informar e esclarecer dúvidas. 
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O treinamento para equipe de entrevistadoras foi conduzido em três 

fases:  

1- Na primeira fase, as entrevistadoras foram informadas e esclarecidas sobre o 

tema principal a ser avaliado dor pélvica crônica, pela pesquisadora 

responsável, por meio de aula expositiva-participativa e artigos científicos.  

2- Na segunda fase, ocorreram explicações sobre o método de entrevista e foi 

realizada a leitura em voz alta dos instrumentos de pesquisa. Em seguida 

uma das entrevistadoras fez a entrevista e outra respondeu, esgotando-se as 

dúvidas sobre as perguntas e possíveis respostas, bem como outras 

indagações que porventura pudesse ocorrer para ou durante a entrevista. 

3- Na terceira etapa, foi realizado um teste piloto com a aplicação de 25 

questionários na área de abrangência da pesquisa, para verificar 

inconsistências dos instrumentos, avaliação da abordagem junto às mulheres 

e possíveis dificuldades encontradas pela equipe de entrevistadoras na 

aplicação e respostas, sendo feitas alterações necessárias. 

A pesquisadora acompanhou todas as entrevistadoras nas primeiras 

cinco entrevistas que foram realizadas nos domicílios, observando o desempenho 

dessas na realização do trabalho de campo e verificando a qualidade das entrevistas 

realizadas, colocando-se à disposição para ser acionada, quando alguma dessas 

sentisse necessidade para prosseguir ou concluir a entrevista. 

Os dados foram coletados em um único momento, no domicílio das 

pesquisadas, garantindo a privacidade e anonimato das entrevistadas. Cada 

entrevistadora ficou responsável por realizar 25 entrevistas. O tempo para realização 

de cada entrevista foi de 40 minutos, entre a apresentação da pesquisa, aplicação 

dos instrumentos e o esclarecimento de dúvidas. 

A coleta de dados foi realizada na seguinte sequência:  

1. Esclarecimento sobre a pesquisa: as entrevistadoras esclareceram com 

linguagem simples e clara sobre os objetivos do estudo.  

2. Assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido: Às mulheres 

que após esclarecimento sobre o estudo concordaram em participar da pesquisa foi 

feita a leitura do TCLE, e solicitada sua assinatura. As mulheres que não 

consentiram participar da pesquisa entraram na lista de recusa.  

3. Levantamento dos dados sociodemográficos: Após a assinatura do 

TCLE, foi aplicada a ficha de dados sociodemográficos preenchida pelas 
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pesquisadoras, permitindo assim que a entrevista fosse realizada com todas as 

mulheres alfabetizadas ou não, evitando com isso, diminuir as chances de viés na 

amostra.  

4. Avaliação da dor pélvica e suas características: nos casos em que a 

entrevistada referiu apresentar dor pélvica crônica há pelo menos seis meses, 

também, foram realizados questionamentos acerca da DPC e em seguida aplicado o 

IBD. As mulheres que não apresentaram dor pélvica crônica não responderam ao 

Inventário Breve de Dor, uma vez que esse se destinava apenas às com DPC.   

5. Ao término de cada entrevista, a entrevistadora passou para a próxima 

residência sistematicamente já definida. Nos casos em que não havia ninguém na 

residência no momento da procura a entrevistadora retornou por mais duas vezes ao 

local para evitar perdas. Já nos casos em que a mulher não pôde atender num 

primeiro momento, mas se prontificou em atender em outro, a entrevistadora 

retornou de acordo com a disponibilidade da entrevistada.  

6. Após cada entrevista, ainda próximo aos domicílios, as entrevistadoras 

fizeram revisão dos instrumentos para verificar se estavam completos, assim, nos 

casos nos quais houve falhas, puderam retornar aos domicílios para corrigi-las. 

Semanalmente, a pesquisadora se reunia com as entrevistadoras, e essas lhe 

entregavam os instrumentos já aplicados para revisão, avaliação e esclarecimento 

de dúvidas. 

 

4.7 Análise dos dados 

 

Os dados foram coletados, estruturados em planilha eletrônica e 

transportados para o software de análise estatística SPSS (Statistical Package for 

the Social Sciences), versão 21.0. 

Foram realizadas análises descritivas com apresentação de média e 

desvio padrão para variáveis contínuas e apresentadas as frequências absoluta e 

relativa para variáveis categóricas.  

Calcularam-se a prevalência e intervalo de 95% de confiança para a 

ocorrência de dor pélvica crônica, considerando o número de mulheres que relatou 

dor como numerador e o número total de mulheres do estudo como denominador. 

Para identificar os fatores associados à dor pélvica crônica, foi realizada 

análise univariada, utilizando teste qui-quadrado e, quando apropriado, o teste exato 
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de Fisher, com o OR (odds ratio) como medida de associação. Em seguida, as 

variáveis com p<0,10 foram submetidas à análise multivariada de regressão 

logística. Foram calculados intervalos de 95% de confiança e consideradas 

estatisticamente significantes as associações que obtiveram valor de p<0,05. 

Para controle e validação do modelo de regressão foram utilizados o 

método de Backward LR e o teste de Hosmer-Lemeshow.  

O principal desfecho do estudo foi a presença ou não de dor pélvica 

crônica. 

 

4.8 Procedimentos éticos  

 

Este estudo foi desenvolvido respeitando as normas preconizadas na 

Resolução 466/12, do Conselho Nacional de Saúde de 13/12/2012, relativas às 

Diretrizes Éticas e Normas Regulamentadoras de pesquisa em seres humanos. 

O estudo foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da 

Universidade Guarulhos sob o parecer nº 318.065 (ANEXO B). 

Somente após a aprovação pelo Comitê de Ética e Pesquisa, iniciou-se a 

coleta de dados, precedida do esclarecimento, consentimento e assinatura do Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido. 
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5. RESULTADOS 

  

Os resultados serão apresentados em três etapas. A primeira etapa 

corresponde à caracterização da amostra (apresentação dos dados 

sociodemográficos e comportamentais); na segunda etapa, mostram-se a presença 

de dor, suas características e interferência na vida das mulheres (IBD), e na terceira, 

identificam-se os fatores relacionados à dor pélvica crônica (análises univariada e 

múltipla). 

  

5.1 Caracterização da amostra  

 

                 Neste estudo foram entrevistadas 400 mulheres, residentes na zona 

urbana de Gurupi-TO, durante o período de setembro a dezembro de 2013. A 

prevalência de dor pélvica crônica identificada foi de 23,8% (95/400; IC 95%: 19,77-

28,11%). A tabela 1 mostra a caracterização sociodemográfica da amostra.   
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Tabela 1. Distribuição das mulheres entrevistadas segundo características 
sociodemográficas, Gurupi- TO – 2013 

Variáveis 
Com DPC Sem DPC Total 

p valor n % n % n % 

Idade em (anos) Média DP Média DP Média DP 
 42,4 13,54 41,52 13,9 40,9 13,8  0,4514 

20 a 29 16 16,8 75 24,5 91 22,8  

30 a 39 32 33,7 82 26,9 114 28,5  

40 a 49 18 18,9 69 22,6 87 21,8  
50 a 59 16 16,8 44 14,4 60 15,1  
60 a 69 10 10,5 23 7,5 33 8,3  
70 a 79  3  3,1 12 3,9 15 3,8  

Escolaridade         0,3077 
Não alfabetizada 8 8,4 14 4,6 22 5,5  
Ens fund. compl. 8 9,2 29 10,0 37 9,8  

Ens. fund. inc. 34 39,1 97 33,3 131 34,7  

Ens. médio compl. 29 33,3 76 26,1 105 27,8  

Ens. médio inc. 5 5,7 24 8,2 29 7,7  

Superior completo 6 6,9 27 9,3 33 8,7  

Superior incompleto 4 4,6 24 8,2 28 7,4  

Pós- graduação 1 1,1 14 4,8 15 4,0  

Estado Civil        0,5533 
Solteira 19 20,0 70 23,0 89 22,3  
Casada 42 44,2 146 47,9 188 47,0  
União estável 17 17,9 47 15,4 64 16,0  
Separada/divorciada 12 12,6 23 7,5 35 8,8  
Viúva 5 5,3 19 6,2 24 6,0  
Ocupação        0,0867 
Dona de casa 36 37,9 108 35,4 144 36,0  
Trab.integral ou ½ período 22 23,2 100 32,8 122 30,5  
Aposentada 6 6,3 18 5,9 24 6,0  
Desempregada 2 2,1 7 2,3 9 2,3  
Autônoma 12 12,6 38 12,5 59 12,5  
Estudante 3 3,2 17 5,6 20 5,0  
Empregada doméstica 14 14,7 17 5,6 31 7,8  
Renda        0,0237 
Ignorada 36 37,8 64 20,9 100 25,0  
0,5 a 1,0 salários mínimos 31 35,8 83 27,2 117 29,3  
1,5 a 3,0 salários mínimos 22 23,1 111 36,3 133 33,3  
3,5 a 5,0 salários mínimos 2 2,1 26 8,5 28 7,0  
5,5 a 7,0 salários mínimos - - 8 2,6 8 2,0  
7,5 ou mais salários mínimos 1 1,1 13 4,2 14 3,5  
Cor da pele       0,8066* 
Branca 17 17,9 57 18,7 74 18,5  
Parda 57 60,0 179 58,7 236 59,0  
Negra 19 20,0 59 19,3 78 19,5  
Amarela /Asiática - - 4 1,3 4   
Outras   5 1,6 6   
Total 95  305 305   100 
Teste de qui-quadrado de Pearson /* teste exato de Fisher 
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                   A idade da amostra total (n=400) entrevistada variou de 20 a 79 anos, 

com média de idade de 40,9 anos e desvio padrão (DP) de 13,8 anos. As mulheres 

com dor apresentaram média de idade de 42,4 anos e DP= 42,4 anos, enquanto nas 

sem dor a média foi de 41,5 e DP=13,9. Dessas 59% eram pardas, 22,3% relataram 

ser solteiras, enquanto 63% eram casadas ou tinham um parceiro estável. Em 

relação à escolaridade apenas 5,5% não eram alfabetizadas, 34,7% não 

conseguiram completar o ensino fundamental e 27,8% concluíram o ensino médio. 

Quanto à ocupação, 36% eram donas de casa, 30,6% trabalhavam e 

2,3%, estavam desempregadas. A renda variou de nenhuma a 20 salários mínimos, 

com média de 2,45 salários e desvio padrão de 2,51 salários mínimos (Tabela 1). 

A tabela 2 apresenta dados referentes ao comportamento das 

entrevistadas quanto ao uso do fumo, consumo de bebidas alcoólicas e com cafeína, 

prática de exercício físico e uso de substâncias químicas.        

 
Tabela 2. Distribuição das mulheres entrevistadas segundo comportamento, Gurupi 
– TO – 2013 

Comportamento Com DPC Sem DPC Total p valor 

 n % n % n %  

Exercício físico          0,0641 
Não realiza 79 83,2 225 73,8 304 76,0  
Realiza 16 16,8 80 26,2 96 24,0  
Tabagismo          0,5009 
Não 87 91,6 272 89,1 359 89,7  
Sim 8 8,4 33 10,9 41 10,3  
Etilismo          0,5486 
Não 73 76,8 225 73,8 298 74,5  
Sim 22 23,2 80 26,2 102 25,5  
Substâncias químicas          0,0620* 
Não usa 89 93,7 297 97,4 386 96,5  
Barbitúricos 4 4,2 8 2,6 12 3,0  
Anfetaminas 1 1,1 - - 1 0,3  
Outras 1 1,1 - - 1 0,3  
Bebidas com cafeína           0,0530 
Não usa 7 7,4 7 7,4 14 3,5  
Diariamente 76 80,0 243 9,8 319 79,8  
Semanalmente 5 5,3 33 0,8 38 9,5  
Raramente 7 7,4 22 7,2 29 7,3  
Total 95  305   100  
Teste de qui-quadrado de Pearson /* teste exato de Fisher 

 

Referente aos dados comportamentais/hábitos de vida obtidos entre as 

avaliadas observa-se, na tabela 2, que 76 % não praticam nenhum tipo de exercício 
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físico e 24% realizam. Dentre as fumantes, foi relatado o consumo de 2 a 20 cigarros 

por dia, com média de 6,8 cigarros/dia e desvio padrão de 6,3. O consumo de álcool 

foi constatado em 26% das mulheres, 18% consomem raramente e apenas 1,3%, 

diariamente. O uso de substâncias químicas foi relatado por 3,5% das mulheres 

sendo que destas 3% usam barbitúricos. A ingesta de bebidas com cafeína foi 

apontada por 96,5%, apenas 3,5% revelaram não consumir, fato que chama atenção 

é o uso diário por 79,8% das pesquisadas.  

 

5.2 Caracterização da dor 

                  As características da DPC estão apresentadas nas tabelas 3, 4, 5, e 6.   

Tabela 3. Distribuição das características da dor pélvica crônica em mulheres 
residentes em Gurupi-TO -  2013                                                                (continua)                                                    

Caracterização da dor Amostra 
(n=95) 

Frequência % 

Duração da dor em meses   Média     DP  Q1( 25%)  Q2(50%) Q3(75%) 
6-420                            56,1      69,5  12 24 60 
Percepção do episódio doloroso desde seu início    
Melhora 14 14,7 
Piora 23 24,3 
Inalterada 58 61,0 
Localização da dor   
Lombossacral 60 63,0 
Lombar (direita e /ou esquerda) 52 54,0 
Suprapúbica  49 52,0 
Infraumbilical  47 49,0 
Pubiana  37 39,0 
Fossa ilíaca (direita e/ou esquerda) 31 33,0 
Glútea (direita e/ou esquerda) 23 25,0 
Perianal  1 1,1 
Vulvar/vaginal 1 1,1 
Início da dor   
Súbito 32 33,7 
Gradual 63 66,3 
Qualidade da dor   
Intermitente  23 24,2 
Contínua 10 10,5 
Persistente 6  6,3 
Breve 7 7,4 
Momentânea 21 22,1 
Periódica 17 17,9 
Constante 9  9,5 
Persistente e constante 1 1,1 
Contínua, persistente e constante 1 1,1 
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Tabela 3. Distribuição das características da dor pélvica crônica em mulheres 
residentes em Gurupi-TO -  2013 
                                                                                                                          (continuação) 

Duração do episódio doloroso   
Minutos 19 20,0 
Horas 23 24,2 
Dias 38 40,0 
Constante 15 15,8 
Frequência da dor   
1 a 2x/dia 27 28,4 
4 a 7x/dia 6 6,3 
1 a 4x/semana 29 30,5 
5 ou mais x /semana 31 32,7 
Outros 2           2,2 
Total 95 100 

 

A duração da dor variou de 6 a 420 meses (35 anos), com média de 56,1 

meses (DP=69,5). Algumas mulheres apresentam DPC há anos e ainda assim 

61,0% apontaram que ela permanece inalterada desde seu início, para 24,3% houve 

piora e apenas 14,7% apresentaram melhora do quadro álgico. Ao caracterizar as 

áreas com sintomatologia dolorosa, verificou-se que o local foi variável, sendo 

referido de um a nove locais por mulher, com média de 2,8 locais por mulher, desvio 

padrão de 1,8. A maior prevalência encontrada foi na região lombossacral referida 

por 60 mulheres (63%), seguida de dor apenas na região lombar 54%, suprapúbica 

52%, dor na região infraumbilical 49% e pubiana 39%. A menor prevalência de dor 

pélvica foi na região vulvar/vaginal 1%, perianal 1%, seguida de dor na região glútea 

25% e fossa ilíaca 33%. 

A dor de início é gradual para 66,3%, tem duração de dias para 40,0%, as 

características mais frequentes apontadas para descrever a dor foram intermitente 

com 24,2%, momentânea 22,1%, periódica 17,9% e apenas 2,2% das entrevistadas 

apresentaram mais de uma característica associada. Das entrevistadas 32,7% 

referiram dor cinco ou mais vezes por semana, 28,4% relataram ter dor uma a duas 

vezes por dia e para 6,3% a dor ocorreu quatro a sete vezes por dia (Tabela 3). 

 

              A tabela 4 ilustra os acontecimentos da vida e os fatores de surgimento, 

melhora, e piora da dor pélvica nas entrevistadas. 
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Tabela 4. Acontecimentos da vida e fatores relacionados ao surgimento, melhora, 

piora da dor pélvica crônica nas mulheres, Gurupi-TO – 2013 

Fatores   Amostra (n= 95) Frequência % 

Desencadeantes da 
dor 

  

Esforço físico                                   42 44,2 
Período pré-menstrual  26 27,3 
Espontânea                             25 26,3 
Período menstrual          20 21,0 
Pós-menstrual                           17 17,9 
Pós-relação sexual 8 8,4 
Durante relação sexual 7 7,3 
Outros  5 5,2 
Que pioram a dor    
Esforço físico          46 48,4 
Atividade diária 35 37,0 
Ficar de pé 31 33,0 
Bexiga cheia 27 26,3 
Menstruação  25 26,3 
Ficar sentada 24 25,2 
Deambulação          24 25,2 
Estresse 24 25,2 
Constipação 20 21,0 
Relação sexual 18 19,0 
Contato com roupa           13 14,0 
Após alimentação  6 6,3 
Outros  4 4,2 
Nenhum 2 2,0 
Que melhoram a dor    
Analgésico                    54 56,8 
Repouso 38 40,0 
Massagem 25 26,3 
Micção  25 26,3 
Evacuação 11 11,6 
Exercícios 7 7,3 
Laxante  7 7,3 
Calor local 4 4,2 
Outros  3 3,0 
Nenhum  6 6,3 
Fatos ocorridos na 
vida  

  

Cirurgia anterior 31 33,0 
Ovulação 22 23,0 
Trauma físico 9 9,5 
Perda familiar 4 4,2 
Trauma sexual  3 3,0 
Divórcio  2 2,0 
Outros  35 37 
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                     Os fatores desencadeantes da DPC de maior frequência referido pelas 

mulheres foram o esforço físico, a ocorrência espontânea e período pré-menstrual. 

Dentre os fatores de piora da dor observou-se que o esforço físico esteve presente 

entre 48,4% das mulheres, seguido por atividade 37,% e ficar de pé 33%. 

Analgésico foi referido como fator de melhora por mais da metade das entrevistadas; 

laxante e massagem foram assinalados por 26% da amostra e para 6,3% não há 

fatores de melhora.  A respeito dos fatos ocorridos na vida que podem estar 

relacionados ao início da dor, 31(33%) mulheres disseram ser cirurgia anterior e 35 

(37%) citaram outros, mas não se dispuseram a expô-los (Tabela 4). 

 

Tabela 5. Distribuição das mulheres com dor pélvica crônica acerca do 
conhecimento sobre a dor, Gurupi-TO – 2013 

Conhecimento sobre a dor Amostra  
(n=95) 

Frequência 
% 

Conhece a causa da dor   
Sim 21 22,1 
Não 74 77,9 
Realizou exame para diagnóstico da dor   
Sim 46 48,4 
Não 49 51,6 
Número de médicos consultados para diagnóstico 
de DPC 

  

1 médico 16 16,8 
2 médicos 14 14,7 
3 médicos 17 17,9 
Mais de 3 médicos 12 12,7 
Não consultaram médicos 36 37,9 
Origem do atendimento médico   
SUS 35 36,8 
Convênio 15 15,8 
Particular 5 5,3 
SUS e/ou convênio e/ou particular 4 4,2 
Não se aplica, pois não consultaram 36 37,9 
Total 95 100 

 

                   A tabela 5 mostra que a maioria das mulheres 77,9% desconhece a causa 

de sua dor, 48,4% revelaram que já haviam realizado exames para diagnosticar a 

dor e 16,8% consultaram pelo menos um médico na tentativa de saber a causa da 

DPC. Os médicos mais consultados foram do SUS. 
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 Tabela 6. Interferência da dor na sexualidade das pesquisadas, Gurupi-TO – 2013 

Interferência da 
dor na atividade sexual 

          Amostra  
            (n=95) 

          Frequência 
                     % 

Sim                   41 43,2 

Não                   54 56,8 

Apetite sexual    

Aumentou                     1 1,0 

Diminuiu                    43 45,3 

Não modificou                    38 40,0 

Ignorado                    13 13,7 

 

                Conforme se observa na tabela 6 entre as mulheres com DPC, 56,8% 

relataram que a dor não interfere na atividade sexual, 45,3% disseram ter seu 

apetite sexual diminuído após início da dor e 40,0% não sentiram alteração. 

As tabelas 7, 8 e 9 são referentes aos dados obtidos por meio da 

aplicação do IBD. 

Tabela 7. Distribuição das mulheres com dor pélvica crônica segundo 

intensidade da dor nas últimas 24 horas, Gurupi-TO – 2013 

ITENS Mínima Máxima Mediana 
(50%) 

Média Desvio 
Padrão 

Q1 
(25%) 

Q3 
(75%) 

Pior dor nas 
últimas 24 
horas 

0 10 5 5,14 3,44   

Dor mais 
fraca 

0 9 1 2,11 2,25   

Média da dor 0 10 5 4,16 2,57   
Dor agora 0 10 7 6,92 2,72   
Melhora da 
intensidade 
da dor com 
tratamento 
(%) 

0 100 70 63,38 32,18 50,00 90,00 

                    

                   Em relação à intensidade da dor nas últimas 24 horas, 84,21% das 

mulheres apresentaram dor moderada a intensa (5-10), 12,64% dor leve (1-4) e 

3,15% nada de dor (sem dor =0). A pior dor teve média de 5,14 (DP= 3,44) e a dor 

mais fraca média de 2,11 (DP= 2,25). A melhora da intensidade da dor com o 

tratamento é representada pela média de 63,38% (DP= 32,18) (Tabela 7).   
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Tabela 8. Distribuição das mulheres com dor pélvica crônica segundo tratamento 
utilizado, Gurupi-TO – 2013 

Método Farmacológico      Amostra (n-95) Frequência % 

 Anti-inflamatório 31 32,63 
 Analgésico 38                 40,0 
Antidepressivo  2 2,1 
Hormônio 2 2,1 
Fitoterápico  1  1,05 
Corticoide 2 2,1 
Antibiótico  4  4,21 
Método não 
farmacológico 

N % 

Garrafada 3 3,1 
Plantas medicinais  1 1,0 
 Bolsa de gelo 1 1,0 
 Chá                 2 2,1 
 Cirurgia 2 2,1 
Não fazem uso de 
medicamentos   

32 33,7 

 

                  No que concerne ao tratamento para dor pélvica, 32 (33,7%) mulheres 

relataram não estar fazendo tratamento, enquanto as demais disseram utilizar um ou 

mais métodos. A maioria das entrevistadas 38(40%) referiu fazer uso de 

analgésicos, 31(33%) de anti-inflamatórios e 9,3% utilizam métodos não 

farmacológicos como chás e garrafadas (Tabela 8). 
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Tabela 9. Distribuição das mulheres com dor pélvica crônica, segundo interferência 

da dor na atividade geral, humor, habilidade de caminhar, trabalho, relacionamento, 

sono e capacidade de apreciar a vida, Gurupi-TO – 2013 

Itens IBD Mínima Máxima Mediana Média Desvio Padrão 

Atividade geral 0 10 5 4,69 3,87 
Humor 0 10 5 4,58 3,88 
Habilidade de 
caminhar 

0 10 5 4,44 3,81 

Trabalho 0 10 4 4,19 4,02 
Relacionamento 
com pessoas  

0 10 0 2,78 3,53 

Sono 0 10 3 3,64 3,75 
Apreciar a vida 0 10 1 3,21 3,74 

 

                Quanto à interferência da DPC na vida das mulheres, observou-se que a 

atividade geral e o humor são os aspectos mais comprometidos, enquanto a 

interferência nos relacionamentos com as pessoas é o item com menor média 2,78 e 

DP= 3,53, seguido pela capacidade de apreciar a vida (média 3,21 /DP=3,74). Já os 

demais interferem de maneira de semelhante (Tabela 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 
 

 

5.3 Fatores associados 

 

A tabela 10 demonstra a distribuição das variáveis de exposição à DPC.  

 

Tabela 10. Associação univariada entre as variáveis de exposição e a ocorrência de 
dor pélvica crônica em mulheres residentes em Gurupi-TO – 2013 
                                                                                                                                   (continua) 

Variáveis de exposição Dor Pélvica 
Crônica 

OR IC 95% P 

Exposto / Total 

Idade      
   Até 40 anos 45/218  0,69 0,43-1,09  0,110* 
   Acima de 40 anos 50/182     
Alfabetização           
   Sim  87/375  0,64 0,27-1,54  0,317* 
   Não 8/25     
Renda           
   Até 2,5 salários mínimos 52/222  2,28 1,06-4,88  0,031* 
   Acima de 2,5 salários 9/76    * 
Companheiro Atual           
   Sim 59/252  1,05 0,65-1,69  0,836* 
   Não 36/148     
Exercício Físico        
   Não  79/225  1,76 0,97-3,18  0,064* 
   Sim 16/80     
Hábito Tabagista      
   Sim 8/40  0,78 0,35-1,77  0,557* 
   Não 87/360    * 
Hábito Etilista        
   Sim 72/294  1,17 0,69-1,99  0,563* 
   Não 23/106    * 
Uso de Substâncias Químicas        
   Sim  6/14  2,50 0,85-7,41 0,108** 
   Não 89/386    * 
Bebidas com Cafeína        
   Sim  88/386  0,29 0,10-0,87 0,027** 
   Não 7/14     
Idade da Menarca        
   Até 13 anos 60/251  1,00 0,61-1,63 0,998* 
   Acima de 13 anos 33/138    * 
Situação Menstrual Atual        
   Período menstrual ativo 66/295  0,76 0,46-1,26 0,278* 

   Menopausa 29/105    * 

*Teste qui- quadrado/ **Teste exato de Fisher 

 



51 
 

 

 

 

Tabela 10. Associação univariada entre as variáveis de exposição e a ocorrência de 
dor pélvica crônica em mulheres residentes em Gurupi-TO – 2013 
                                                                                                                             (continuação) 

Variáveis de exposição Dor Pélvica 
Crônica 

 OR IC 95% P 

Exposto / 
Total 

Periodicidade da 
Menstruação 

      

   Irregular 19/60  1,85 0,99-3,48  0,053* 
   Regular 47/188     
Período Menstrual 
Doloroso 

     

   Sim 42/138  2,42 1,38-4,27  0,002* 
   Não 24/157     
Iniciou Atividade Sexual      
   Sim 95/390  - -  0,126** 
   Não 0/10     
Dispareunia      
   Sim 34/76  3,36 1,97-5,71  0,000* 
   Não 61/314     
Queixas Intestinais       
   Sim  60/183  2,54 1,58-4,08   0,000* 
   Não 35/217     
Queixas Urinárias       
   Sim 52/130  3,52 2,18-5,68  0,000* 
   Não 43/270     
Cirurgias      
   Sim  75/187  2,37 1,37-4,08  0,002* 
   Não 20/138     
Uso de Contraceptivo      
   Sim 67/283  0,86 0,52-1,44  0,575* 
   Não 28/106     
Gestação      

   Sim  92/343  5,25 1,59-17,35  0,003* 
   Não 3/46     
Aborto      
   Sim 23/98  0,78 0,45-1,35  0,375* 
   Não 69/245     
Tipo de Parto      
 Normal e/ou cesárea e/ou 
fórceps 

43/141  1,37 0,85-2,22  0,199* 

   Somente normal 49/202     
Complicações do Parto      
   Sim 22/60  1,76 0,98-3,18  0,058* 
   Não 70/283     

*Teste qui- quadrado/ **Teste exato de Fisher 



52 
 

 

 

Como pode ser observado na tabela 10, foi realizada análise univariada, 

utilizando teste qui-quadrado e, quando apropriado o teste exato de Fisher, assim, 

de acordo com a análise univariada, o presente estudo detectou como variáveis 

associadas à dor pélvica, a renda baixa, ingesta de bebidas com cafeína, 

menstruação irregular, menstruação dolorosa, dispareunia, queixas intestinais, 

queixas urinárias, cirurgias, gestação e complicação pós-parto. 

A tabela 11 demonstra os fatores associados com as respectivas razões 

de chance para a ocorrência de dor pélvica crônica antes e após o ajustamento dos 

valores estatísticos.  

Após a análise univariada, variáveis com p<0,10 foram submetidas à 

análise multivariada de regressão logística, com o OR (odds ratio) como medida de 

associação. Foram calculados intervalos de 95% de confiança e consideradas 

estatisticamente significantes as associações que obtiveram valor de p<0,05. Desse 

modo, os fatores de risco (exposição) independentes para ocorrência de dor pélvica 

crônica foram: menstruação dolorosa, dispareunia, queixas urinárias e gestação. 

 

Tabela 11. Fatores associados e respectivos valores odds ratio para ocorrência de 
DPC em mulheres residentes em Gurupi-TO -  2013- TO 
 

Fatores Associados à Dor 

Pélvica Crônica 

ODDS RATIO (IC 95%) 

Não ajustado p Ajustado P 

Renda até 2,5 salários 2,28 (1,06-4,88) 0,031 0,97 (0,35-2,67) 0,955 

Uso de bebidas com cafeína 0,29 (0,10-0,87) 0,027 0,18 (0,02-1,44) 0,106 

Menstruação irregular 1,85 (0,99-3,48) 0,053 0,67 (0,25-1,82) 0,436 

Menstruação dolorosa 2,42 (1,38-4,27) 0,002 3,88 (1,63-9,24) 0,002 

Queixa dispareunia 3,36 (1,97-5,71) 0,000 2,62 (1,08-6,36) 0,033 

Apresentar queixas intestinais 2,54 (1,58-4,08) 0,000 2,04 (0,86-4,85) 0,106 

Apresentar queixas urinárias 3,52 (2,18-5,68) 0,000 2,46 (1,09-5,54) 0,030 

Realizar cirurgias 2,30 (1,34- 3,96) 0,002 0,53 (0,20-1,37) 0,187 

Ter tido gestação 5,25(1,59-17,35) 0,003 5,26(1,54-17,93) 0,008 

Ter tido complicações 1,76 (0,98-3,18) 0,058 0,48 (0,19-1,23) 0,124 

Fatores associados independentes para dor pélvica: p < 0,05 
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O período menstrual doloroso se comportou como fator associado 

independente para DPC (p=0,002), aumentando a chance de DPC em 3,88 vezes 

em relação às mulheres que não queixaram menstruação dolorosa, sendo a chance 

variável de 1,63 a 9,24 vezes. 

Queixa de dispareunia foi outro fator detectado como associado à dor 

pélvica crônica (p=0,033), aumentando a chance de DPC em 2,62 vezes em relação 

às mulheres que não referiram dispareunia, sendo a chance variável de 1,08 a 6,36 

vezes.  

Dentre as variáveis as queixas urinárias mostraram ter forte associação 

com a DPC sendo que o risco foi de 2,46 (IC 95% 1,09-5,54).  

Além disso, o fato das mulheres terem sido gestantes foi associado 

positivamente com dor pélvica crônica (OR 5,26; IC 95% 1,54 - 17,93). 
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6. DISCUSSÃO 

 

O presente estudo identificou a prevalência de dor pélvica crônica e os 

fatores a ela relacionados. Os achados revelam que a DPC é um problema 

significativo para a população estudada.  

A prevalência de dor pélvica crônica identificada foi de 23,8%, revelando-

se um pouco maior do que as encontradas em outros estudos brasileiros como em 

São Luís30 19,3% e em Ribeirão Preto16 15,1%. No entanto, se aproxima dos 

resultados obtidos em estudos internacionais como o realizado na Nova Zelândia13, 

33, com prevalência de 26,5%, e por Pitts et al.49, na Austrália, com 21,5%. Cabe 

lembrar que, apesar da prevalência deste estudo ser semelhante a dos estudos 

internacionais, esses consideraram DPC como aquela com duração de três meses, 

o que difere do critério adotado por este estudo.  

Latthe et al.23 em 2004, fizeram uma revisão sistemática de 18 estudos 

publicados até 2004, nos quais encontraram uma prevalência de DPC não cíclica 

entre 4,0 e 43,4%, mostrando que a prevalência variou significativamente em países 

menos desenvolvidos, como Índia, Paquistão e Tailândia, com valores entre 4,2 a 

42,2%. Contudo, verificou-se que, quando se tratava de estudos de maior qualidade, 

com amostras representativas, a prevalência variou entre 2,1 e 29,2%. Dentre os 

estudos de alta qualidade identificados por Latthe et al.23, dois foram conduzidos no 

Reino Unido e um nos Estados Unidos da América.   

No Reino Unido, um estudo foi feito no sistema de cuidado primário em 

que a prevalência anual evidenciada foi de 3,8% em mulheres com idade de 15 a 73 

anos, sendo comparável à taxa de enxaqueca 2,1% e semelhante à de asma 3,7% e 

dor nas costas 4,1%4,13. Outro foi com mulheres da comunidade13 em idade 

reprodutiva de 18 a 49 anos, apresentando prevalência de 24%. Nos Estados 

Unidos, Mathias et al.9 identificaram prevalência de DPC de 14,7% em mulheres com 

idade entre 18 a 50 anos. 

Cabe ressaltar que, embora Latthe et al.23 tenham feito uma pesquisa 

ampla sem restrições de idioma  e  região geográfica , nenhum estudo na América 

do Sul ou no Brasil foi apontado  pela autora.  

No Brasil, nas buscas para esta pesquisa, foram identificados apenas os 

dois estudos de base populacional (supracitados) que investigaram a prevalência de 

dor pélvica crônica em mulheres.  
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Corrobora-se Coelho30 que as diferentes taxas de prevalências entre 

idades e localidades apresentadas entre os estudos estão diretamente relacionadas 

com as diferenças comportamentais ao cuidado à saúde dessas populações.  

Ainda compreende-se que outros fatores também contribuem para essas 

diferenças, como a variedade de instrumentos, critérios e estratégias utilizadas pelos 

estudos para definir DPC, além das características demográficas e socioculturais da 

população estudada.  

Em relação à idade das mulheres pesquisadas, o presente estudo obteve 

uma média de 40,9 anos, sendo a idade mínima de 20 anos e a idade máxima de 79 

anos. Houve predominância de mulheres na faixa etária de 30 a 39 anos, totalizando 

28,5% da amostra. A faixa etária deste estudo ficou acima da média encontrada por 

outros autores como no estudo realizado por Boris5 que identificou idade média de 

36 anos para mulheres que apresentavam dor pélvica crônica, sendo a idade 

mínima de 14 anos e a idade máxima de 68 anos.  

No estudo conduzido por Coelho30, a idade média da população do estudo 

foi de 32,7 anos para as mulheres com dor e 37,4 anos para as sem dor pélvica 

crônica. Não há um consenso sobre a influência da idade no desenvolvimento da dor 

pélvica, no entanto ela tende a ocorrer em mulheres em idade reprodutiva15. 

Analisando a variável idade, verificou-se que essa não apresentou relação 

significativa para presença de DPC.  

Vislumbrando a literatura nacional, observou-se associação entre a 

presença de constipação intestinal50 e cor da pele, pois a maior frequência ocorreu 

nos indivíduos de cor da pele negra ou parda e também entre mulheres com 

endometriose, demonstrando predominância entre as brancas51. Porém, no presente 

estudo, não foi encontrada nenhuma relação significativa entre dor pélvica crônica e 

a cor da pele das entrevistadas, assim como em nenhum outro estudo nacional 

semelhante a este. Já em estudos13 realizados em países desenvolvidos como no 

Reino Unido, houve uma maior prevalência de DPC entre as mulheres não 

caucasianas. Nos Estados Unidos, Mathias et al.9 reportam que mulheres afro-

americanas têm risco reduzido para DPC quando comparadas com as caucasianas.  

Observa-se uma predominância de mulheres casadas acometidas pela 

DPC neste estudo. Na literatura nacional16,30, observaram-se resultados 

semelhantes em que a maioria das mulheres com DPC era casada.  
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Um estudo canadense sobre dor crônica apontou que o estado civil 

parece estar associado à condição dolorosa, em que ser solteiro representa fator de 

proteção contra dor crônica52. Silva et al.16 confirmam este apontamento quando 

referem  que a DPC tem um impacto direto sobre o estado civil, bem como sobre a 

vida social e profissional das mulheres, revelando-se importante problema de saúde 

pública.  

O grau de escolaridade da amostra deste estudo foi baixo, semelhante ao 

estudo de Silva et al.16  que  também  encontrou um baixo nível de escolaridade entre 

as mulheres com dor pélvica crônica. A literatura aponta que grau de escolaridade 

mais baixo está associado a uma maior prevalência de dor crônica53. Para Silva54, 

indivíduos com grau de escolaridade e condição socioeconômica mais elevados têm 

um maior acesso aos serviços de saúde, o que pode prevenir e diminuir a incidência 

de patologias e sintomas dolorosos quando comparados àqueles que possuem 

menor renda e/ou escolaridade. 

Em relação às atividades laborais, a maioria das entrevistadas não 

exercia atividade remunerada, era trabalhadora do lar, diferindo do estudo de Silva 

et al.16  em que as principais ocupações foram domésticas, cabelereiras e 

costureiras.  

Mais da metade da amostra do presente estudo apresentou renda familiar 

até dois salários mínimos e meio. Tanto estudos realizados em países 

desenvolvidos52 como em desenvolvimento53, houve associação entre renda familiar 

e dor crônica. Neste estudo, não houve associação entre dor pélvica crônica e renda 

familiar, embora sabe-se que condições socioeconômicas baixas favorecem o 

surgimento de diversas condições patológicas.      

Em relação aos fatores comportamentais, este estudo constatou que 

83,2% da amostra era sedentária, resultado próximo de estudos16, 30 semelhantes a 

este conduzidos no Brasil, Observou-se ainda que não houve associação  dessa 

variável  com o desfecho. 

No presente estudo, o uso do álcool, do fumo, bebidas com cafeína e 

outras substâncias químicas estiveram presentes entre a população estudada, mas 

nenhuma relação foi encontrada entre esses e o desfecho, diferentemente de 

estudos23,30, que identificaram associação desses fatores com o risco aumentado de 

dor pélvica crônica. Na análise univariada, uso de bebidas com cafeína foi associado 

à DPC, no entanto essa relação não apareceu na análise multivariada.   
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Aspecto relevante no presente estudo mostra o tempo que a mulher sente 

dor e com que frequência. O resultado mostrou que o tempo médio de duração da 

dor foi de 56,1 (DP= 69,5) [6-420] meses, ocorrendo numa frequência significante de 

cinco vezes ou mais por semana para a maioria (32,7%) da amostra. Apesar de a 

dor ter longa duração, permanece inalterada para mais da metade das mulheres.  

Em Ribeirão Preto, a duração média da dor foi de 51,8 (DP=1,2) [6-360] 

meses16. Já em mulheres de São Luís, o tempo médio da queixa álgica em meses 

foi de 46,030. Ao ser comparado com estudos internacionais, verificou-se que 

Zondervan et al.13 encontraram um terço das mulheres pesquisadas(159/483) com 

DPC há mais de 5 anos.    

Romão19 chama atenção ao fato de que qualquer estrutura abdomino-

pélvica pode estar envolvida na etiologia da DPC, desse modo, pode localizar-se em 

qualquer área da região pélvica. Normalmente a DPC ocorre de maneira localizada 

ou difusa, episódica ou constante, referida nas regiões anterior ou posterior da coxa, 

glútea, abdominal e/ou lombar17. No presente estudo, a localização de maior 

prevalência foi a área lombossacral, seguida pelas regiões lombar e suprapúbica. 

Comparando-se a localização da dor entre população geral, evidenciou-se que a dor 

na região lombar e lombossacral está presente nas mais variadas populações, 

embora estes estudos não façam referência à dor pélvica crônica11, 50,53.  

Outro dado pertinente identificado refere-se aos fatores desencadeantes 

de melhora ou piora do quadro álgico. Quanto aos fatores desencadeantes, o 

esforço físico e o período pré-menstrual foram identificados como os principais entre 

as entrevistadas.  Já dentre os fatores de piora de maior prevalência, observaram-se 

o esforço físico e a atividade diária. Comparando com outro estudo nacional, os 

principais fatores foram atividade física e a relação sexual16. 

Em relação aos fatores de melhora, este estudo encontrou o repouso e 

uso de analgésicos como os mais frequentes, dado compatível aos achados de 

Almeida55. A literatura mostra que para o alívio da dor pélvica pode-se associar ao 

tratamento medicamentoso a hipnose, reflexologia e biofeedback que são todas 

tentativas de controlar a dor ao nível cerebral da interpretação dos estímulos 

nocivos39. 

Na presente pesquisa, questionaram-se os possíveis fatos ocorridos no 

decorrer da vida que pudessem estar associados à causa da dor, obtendo-se como 

resposta cirurgia anterior e ovulação.  
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As cirurgias de maior prevalência foram laqueadura, cesárea e 

histerectomia. Todas relacionadas ao sistema ginecológico. Para Howard4, o 

diagnóstico da dor pélvica crônica está frequentemente associado às doenças 

ginecológicas. Assim, supõe-se uma relação interdependente entre doença 

ginecológica, tratamento cirúrgico e DPC.  

Dado intrigante que confirma os apontamentos da literatura3,4,16 é o fato 

dos resultados demonstrarem que a maioria das entrevistadas com DPC (77,9%) 

desconhecia a causa de sua dor, embora mais da metade já tivesse procurado 

algum tipo de ajuda profissional e 48,4% também tivessem realizado algum tipo de 

exame para diagnosticar a causa.  

Questionamento semelhante também foi feito no estudo de Silva et al.16 e 

mostrou que, na população estudada, apenas 4% das mulheres com DPC haviam 

recebido anteriormente diagnóstico específico, mesmo 90% delas serem usuárias de 

uma unidade básica de saúde. Howard4 afirma que cerca de 60% das mulheres 

portadoras de DPC nunca tiveram o diagnóstico específico para a doença e 20% 

não realizaram nenhum tipo de investigação para identificar a etiologia de sua 

dor4,11.  

Estudo realizado por Zondervan et al.56  mostra  que os sintomas de dor 

pélvica crônica, muitas vezes, persistem por anos sem serem resolvidos. Ressalta 

ainda que deve-se ter em mente  que um diagnóstico confirmado pode não 

representar necessariamente uma explicação definitiva da dor, já que determinar a 

causa da dor pélvica crônica em mulheres não é muito fácil. Desse modo, percebe-

se que as mulheres com DPC estão propensas a permanecer com seu sofrimento. 

Verificou-se que, na maioria das mulheres, a dor inicia-se de maneira 

gradual, de comportamento momentâneo e intermitente, em que o episódio álgico 

frequentemente dura dias. 

                  O fenômeno doloroso é envolvido por diversas dimensões tanto 

qualitativas como quantitativas. Elementos sensoriais, afetivos, culturais e 

emocionais compõem o fenômeno doloroso. Esses elementos podem interferir no 

controle, na vivência e na maneira de expressar a dor57. Assim a maneira como a 

dor é caracterizada comprometerá a qualidade de vida dos indivíduos.  

A dor é considerada subjetiva, individual podendo ser percebida de 

diversas maneiras dependendo de quem a sente, além do mais, já se sabe que é 

difícil mensurá-la.   
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No presente estudo, utilizou-se o inventário breve de dor para avaliar a 

interferência da dor na vida das mulheres com DPC nas últimas 24horas e, por meio 

do autorrelato das entrevistadas, obteve-se que mais da metade (84,21 %) 

apresentava dor de intensidade moderada a intensa (EVN 5-10) com média 4,29 

(DP=2,71). 

Outros estudos brasileiros semelhantes a este analisaram a magnitude da 

dor, no entanto, por meio da escala analógica visual, em Silva16 a intensidade média 

da dor obtida foi de 58,5 ± 23,4 mm, pois a maior parte (52,4%) apresentou 

intensidade de 30-50 mm e a minoria das pesquisadas (29,9%) 71.100 milímetros. 

Já o estudo de Coelho30 obteve pela escala visual analógica, os valores: média 54,1 

mm e mediana 50 mm. Ambos os estudos demonstraram que a dor vivenciada pelas 

mulheres merece maior atenção por parte dos profissionais de saúde, para que o 

quadro álgico seja amenizado e controlado, melhorando a qualidade de vida das 

mulheres com DPC. Cabe lembrar que a intensidade e as características da DPC 

podem modificar-se sob influência de várias condições como o estresse, 

menstruação, ovulação, defecação, micção, atividade física, transtornos emocionais, 

comportamento sexual e condições climáticas4.   

No presente estudo, em relação ao tratamento adotado, o tratamento 

farmacológico com analgésicos e anti-inflamatórios foi o mais utilizado, enquanto o 

não farmacológico foi o menos referido, sendo usados entre eles garrafada, chá, 

plantas medicinais, bolsa de gelo e cirurgia. Os tratamentos da DPC, 

frequentemente, envolvem condutas: farmacológicas, psicológicas e neuroablativas4.    

Porém, algumas paciente podem necessitar de uma combinação de 

tratamentos farmacológicos, não farmacológicos ou cirúrgicos3, 4 .  

Foi notório observar que dentre as 95 mulheres com dor pélvica do 

presente estudo, 32 (33,7%) relataram não fazer uso de nenhum tipo de tratamento. 

Questiona-se a fidedignidade desse resultado, pois as mulheres pesquisadas 

apresentaram dor pélvica por pelo menos seis meses e seria pouco provável que 

permanecessem sem o uso de qualquer tipo de tratamento. 

Contudo, acredita-se que perpetuação da dor nessa população pode estar 

condicionada a alguns fatores como a acessibilidade aos serviços de saúde, uma 

vez que a saúde pública na localidade pesquisada é precária com a oferta de 

poucos especialistas da área, as questões culturais também são fortes indicativos, 
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pois muitas mulheres sentem-se constrangidas de se expor e não procuram ajuda 

médica.  

Foi visto no presente estudo que 37,9% das mulheres não passaram por 

consulta médica no último ano. Outro fator que pode contribuir é o fato das mulheres 

se automedicarem e por esse motivo não terem respondido fielmente ao 

questionamento. Silva et al.16, em Ribeirão Preto, observou o uso de automedicação 

de maneira indiscriminada em cerca de um quarto das mulheres que usaram algum 

tipo de medicação principalmente analgésicos e anti-- inflamatórios.  

Acredita-se que medidas utilizadas para lidar com a dor estejam 

relacionadas ao modo como é percebida, sentida e pela interferência que provoca 

na vida das pessoas. No presente estudo, buscou-se analisar a interferência da dor 

no cotidiano das mulheres, nas últimas 24 hs e pôde observar-se que os aspectos 

mais comprometidos foram atividade geral, humor, habilidade de caminhar, 

desempenho profissional.  O estudo de Ferreira59 utilizou o mesmo instrumento para 

avaliar a dor em mulheres com câncer de mama pós-tratamento e encontrou 

interferência no padrão do sono, no desempenho profissional, no humor e na forma 

de apreciar a vida.  

A literatura4 afirma que a sexualidade é um aspecto importante da vida 

das mulheres, sendo frequentemente comprometida pela presença da DPC. No 

presente estudo, quando questionado as mulheres se a dor interferia em sua 

sexualidade, a maioria relatou que não, embora a maior parte afirmasse ter o desejo 

sexual diminuído, após o surgimento da dor.  

O presente estudo difere do estudo de Coelho30 uma vez que seus 

resultados mostraram que a maioria de suas pesquisadas manifestava desejo em ter 

relação sexual. Um estudo realizado na Austrália com mulheres com DPC de 16 a 

49 anos evidenciou maior frequência de dispareunia, falta de apetite sexual, secura 

vaginal e ansiedade sobre o sexo do que em mulheres sem DPC compreendidas na 

mesma faixa etária14. Alguns autores afirmam que pelo fato da DPC ser uma 

condição ginecológica está relacionada mais diretamente à disfunção sexual do que 

a dor crônica em  outras localizações4,19. 

Para identificar os fatores associados à dor pélvica crônica no presente 

estudo, foi realizada análise univariada e, em seguida, as variáveis com p<0,10 

foram submetidas à análise multivariada de regressão logística. 
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Na análise univariada, os fatores associados à DPC encontrados foram: 

renda,  uso de bebidas com cafeína, regularidade do ciclo menstrual, período 

menstrual doloroso, dispareunia, queixas urinárias, queixas intestinais, cirurgias, 

gestação, complicações decorrentes do parto. 

A dismenorréia e a dispareunia foram sintomas de forte associação entre 

DPC relatados pelas mulheres do presente estudo assim como de outros estudos 

nacionais16,30 e internacionais9,13,18,23. Entretanto, são alvos de controvérsias a 

respeito da relação causal destes fatores com a doença30. Há relatos de 30% das 

mulheres com DPC em comparação a 2% da população geral, a respeito de 

limitação na atividade sexual. É provável que essa disfunção sexual ocorra em 

virtude do medo da dor pós-coito (65%) e dispareunia de profundidade (71%)15. 

A dismenorréia tem se mostrado nos estudos com alta prevalência como 

na pesquisa com mulheres portadoras de endometriose, pois sua prevalência como 

sintoma principal foi de 62,2%, e 13,3% para DPC, porém quando tratada apenas 

como sintoma entre as mulheres, a dor pélvica crônica foi o mais prevalente 56,8% 

27. Esses dados confirmam a associação entre DPC e dismenorréia como no 

presente estudo.           

A análise univariada apontou como fator de associação as queixas 

urinárias e intestinais que foram relato frequente entre as mulheres com DPC da 

presente pesquisa.  Dados que estão de acordo com a literatura, uma vez que 

autores afirmam que os sistemas urinário e intestinal estão envolvidos com a 

etiologia da DPC3,4,15. Os sintomas urinários e intestinais similarmente foram 

achados de outros estudos como este16,19,30,23.  

O presente estudo obteve outro resultado semelhante ao estudo de Silva 

et al.16 referente à associação de DPC com a cirurgia abdominal, evidenciando que a 

maior parte das entrevistadas havia sido submetida à cirurgia do abdômem, e ainda 

que 46%  haviam realizado cesariana.  Essa associação pode ser justificada pela 

literatura quando esclarece que a DPC está diretamente relacionada a 

procedimentos cirúrgicos abdomino-pélvico, sugerindo síndrome miofascial3. 

Cada vez mais fica clara a necessidade da abordagem multiprofissional 

diante da DPC, pois todos os membros da equipe devem ficar atentos a todos os 

acontecimentos ocorridos na vida das mulheres a fim de determinarem diagnóstico e 

tratamento adequados.   
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A análise multivariada de regressão logística da presente pesquisa 

identificou as variáreis dismenorréia, dispareunia, queixas urinárias e gestação como 

fatores independentemente associados à dor pélvica crônica. Os resultados desta 

pesquisa sugerem que alguns fatores associados encontrados estão compatíveis 

com outros estudos conduzidos no Brasil.  

                  Como-se pode evidenciar no estudo realizado em São Luís, os fatores 

obtidos foram: dispareunia, cirurgia abdominal, etilismo, cefaléia, dismenorréia, 

lombalgia, distensão abdominal, cesáreas, incisão transversal, incisão longitudinal e 

tabagismo30.  

Enquanto em Ribeirão Preto a associação com DPC foi entre dispareunia, 

cirurgia abdominal anterior, depressão, dismenorréia, a ansiedade, a atividade 

sexual atual, dor lombar, constipação, sintomas urinários e baixa escolaridade16.  

Na literatura internacional, pode-se observar pela revisão sistemática 

realizada por Latthe et al.23 que os fatores associados à  DPC encontrados: abortos, 

abuso de drogas ou álcool, fluxo menstrual aumentado, doença inflamatória pélvica, 

cesáreas, patologias pélvicas e comorbidades psicológicas, não apresentaram 

similaridade com a presente pesquisa. 

Segundo Latthe et al. 23,  a multifatorialidade associada à dor pélvica 

crônica tem sido objeto de alguns estudos, nos quais, no entanto, a identificação dos 

fatores de risco para a doença apresenta resultados conflitantes, o que pode ser 

compreendido pela particularidade dos dados epidemiológicos de cada localidade, 

pela falta de qualidade no acesso às informações dos estudos e presumivelmente 

pelas  diferenças culturais23.  

Entende-se que é de suma importância identificar os fatores associados à 

DPC e corrobora-se Latthe et al.23 na afirmativa de que é importante distinguir a 

importância  relativa dos principais fatores de risco da DPC, visto que essa 

raramente é causada por um fator isolado. Assim acontece com fatores como o 

abuso que está fortemente associado à depressão nas mulheres, presumindo que 

as mulheres que são abusadas se sentem deprimidas e, portanto se queixam de 

DPC com mais frequência. Desse modo, os resultados do presente estudo permitem 

concluir que a dor pélvica crônica é uma condição com elevada prevalência na 

população estudada, igualmente ao que ocorre em outros países, e que este estudo 

confirmou algumas associações à DPC já referenciadas na literatura.  
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Algumas limitações desse estudo devem ser consideradas. O fato de ser 

um estudo transversal impede de inferir sobre a causalidade entre dor pélvica 

crônica e outras variáveis. Em investigações com recorte único não é plausível 

estabelecer uma relação temporal entre os fatos ou se considerar se a relação entre 

eles é causal ou não. No presente estudo, os resultados foram baseados em 

recordatório das pesquisadas por meio do autorrelato, que são susceptíveis de 

proporcionar estimativas mais elevadas do que aquelas baseadas em prontuários 

médicos. Outra consideração importante é que os dados de prevalência de DPC 

identificados neste estudo são referentes, unicamente, à população de mulheres de 

Gurupi-TO, não podendo ser  generalizados para outros locais.   

               No entanto permite-se inferir que os resultados dessa pesquisa são 

confiáveis devido ao reduzido número de não respondentes, o que diminui a 

possibilidade de ocorrência de viés de seleção. Destaca-se ainda que este tipo de 

estudo é a única maneira de calcular a prevalência das doenças e dos fatores de 

risco. 

               Finalmente permite-se dizer que o presente estudo traz contribuições 

importantes como a identificação da prevalência de dor pélvica crônica em mulheres, 

a caracterização da dor e da população estudada e a identificação dos possíveis 

fatores associados à DPC. Além disso, foi possível constatar que a condição 

dolorosa interfere significativamente no cotidiano da população estuda. Esses dados 

mostram a necessidade de se priorizar a realização de novas pesquisas sobre a 

temática, a fim de se conhecer melhor as características das várias populações e o 

comportamento da dor entre elas, subsidiando o controle e manejo adequados da 

dor pélvica crônica, minimizando sua repercussão na vida das mulheres.  
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7. CONCLUSÃO 

 

                  Com base nos resultados o presente estudo permitiu chegar às seguintes 

conclusões: 

 A prevalência de dor pélvica crônica encontrada em mulheres do 

município de Gurupi-TO foi elevada (23,8%) similar a outros estudos.  

 Amostra com média de idade de 40,9 anos, composta 

predominantemente por mulheres pardas, casadas e donas de casa, 

com nível de escolaridade baixo, que não exercia atividade 

remunerada e de baixa renda.  

 Os dados indicaram que a maioria das mulheres era sedentária, não 

apresentava hábito de fumar, não fazia uso de bebidas alcoólicas, mas 

consumia bebida com cafeína diariamente. O uso de outras 

substâncias químicas não foi representativo.  

  Grande parte desconhecia a causa da DPC e usa analgésico e 

antiinflamatório para alívio da dor. 

 A DPC foi percebida como inalterada por grande parte da amostra, 

com duração prolongada média de 56,1 e DP= 69,5. A região 

lombossacral foi assinalada como a mais dolorosa. A maior parte dos 

episódios dolorosos era frequente, de início gradual, intermitente, com 

duração de dias e intensidade moderada.     

  O esforço físico e a atividade diária pioram a dor enquanto 

analgésicos e repouso aliviam. O esforço físico e o período menstrual 

são os principais fatores desencadeantes da dor.  

 O apetite sexual diminuiu e o humor e as atividades gerais sofrem 

maior interferência da DPC. 

 Os fatores independentes da dor pélvica crônica foram dispareunia, 

dismenorréia, queixas urinárias e gestação.     

  Estudo epidemiológico pioneiro sobre dor pélvica crônica na cidade de 

Gurupi-TO.    

 

Tais resultados podem contribuir para o planejamento e desenvolvimento 

da assistência às mulheres em questão. 
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     8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A dor pélvica crônica tem sido alvo de várias discussões no meio 

científico, porém, em se tratando de sua prevalência, poucos estudos são 

encontrados na literatura, principalmente em países em desenvolvimento. Na cidade 

de Gurupi-TO, este foi o primeiro estudo de base populacional realizado com 

mulheres acerca da temática. O conhecimento das diferentes realidades brasileiras 

torna-se importante na prática clínica uma vez que pode orientar o diagnóstico, o 

controle e a conduta terapêutica adequada para cada população, porque os fatores 

causais envolvidos podem ser diferentes, considerando as características 

ambientais, sociais e culturais de cada população.  

Constatou-se que a DPC requer atenção especial da saúde pública e dos 

profissionais de saúde visto os efeitos negativos que provocam na vida das 

mulheres. Desse modo, é imprescindível que os profissionais de saúde estejam 

preparados para atuar no tratamento da DPC de maneira adequada, já que a 

abordagem multiprofissional é primordial para o sucesso do tratamento.  

Permite-se inferir que os resultados obtidos podem contribuir para o 

planejamento de estratégias que aperfeiçoem a assistência oferecida à população 

do estudo, aliviando e controlando sua dor, melhorando a qualidade de vida.  

Sugere-se que outros estudos populacionais sobre a DPC sejam 

realizados, no Brasil, a fim de se conhecer melhor mulheres de outras localidades 

que, possivelmente também, são acometidas pela dor pélvica crônica. 
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                                                    APÊNDICES 
 
                                                    APÊNDICE A 

 

               UNIVERSIDADE DE GUARULHOS 
    CENTRO DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 
              MESTRADO EM ENFERMAGEM 

 

Termo de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE) 

“O TCLE respeita a pessoa e sua autonomia, permitindo ao indivíduo 

decidir se quer e como quer contribuir para a pesquisa”. (Res. nº. 196/96) 

 

Pesquisa: Prevalência de Dor Pélvica Crônica em Mulheres de Gurupi-TO. 

Eu,___________________________________ documento de identidade 

nº _____________, estou sendo convidada a participar como voluntária do estudo 

“Prevalência de dor pélvica crônica em mulheres de Gurupi-TO. Fui informada de 

que este estudo trata-se da dissertação (um trabalho de pesquisa) de Mestrado da 

enfermeira Denise Soares de Alcântara.                 

A dor pélvica é uma dor que inclui dores que ocorrem na pelve (bacia), no 

abdome ou abaixo do umbigo, na região lombossacral (na parte inferior das costas) 

ou nas nádegas. 

Estou orientada que este estudo tem por objetivo saber quantas mulheres 

tem a dor pélvica crônica no município de Gurupi – TO, e que, além disso, também 

gostaria de conhecer as minhas características sociodemográficas, tais como idade, 

estado civil, escolaridade, entre outras. Fui informada de que, caso eu tenha dor na 

região pélvica, este estudo também gostaria de conhecer algumas características da 

minha dor (como por exemplo: o tempo de duração da dor, localização, com que 

frequência aparece, intensidade, tratamentos, etc.) e se ela interfere ou não em meu 

dia-dia. Estou ciente de que eu e minha residência fomos selecionadas por meio de 

um sorteio para participar deste estudo, porém fui orientada de que não sou 

obrigada a aceitar este convite. 

                                                               Gurupi,_______ de _______ de 2013. 

Assinatura pesquisador responsável_____________________________ 

Assinatura voluntária da pesquisa_______________________________ 
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Foi-me esclarecido que caso eu aceite o convite serei informada sobre 

tudo acerca de minha participação nesta pesquisa. Fui informada de que 

concordando em participar desta pesquisa também deverei rubricar cada folha deste 

documento de consentimento e assinar ao final deste termo, assim como deverá 

também ser feito pela pesquisadora responsável por este estudo. 

Estou orientada de que este documento é feito em duas cópias: uma será 

entregue a mim e a outra permanecerá guardada pela pesquisadora responsável. 

Fui informada de que minha participação não é obrigatória, mas é muito importante 

para a pesquisa de mestrado da enfermeira Denise Soares de Alcântara e para a 

comunidade, pois as informações por mim fornecidas contribuirão com dados 

epidemiológicos locais, isso significa que as informações alcançadas com esta 

pesquisa poderão mostrar quantas mulheres em Gurupi apresentam dor pélvica 

crônica. 

Fui informada de que posso me recusar a participar do estudo, ou retirar 

meu consentimento a qualquer momento, sem precisar dizer qual o motivo, mesmo 

que a entrevista já tenha sido iniciada ou depois de terminada. 

Foi-me garantido que minha participação neste estudo será apenas a de 

responder a alguns questionários (marcando X), em entrevista na minha casa que 

terá o tempo aproximado de 40 minutos, onde serão feitas perguntas sobre minhas 

características pessoais, sobre a dor pélvica e no que ela interfere em alguns 

aspectos de minha vida como capacidade para caminhar, sono, humor, trabalho, 

habilidade de me relacionar com os outros, de apreciar a vida entre outros. Entendi 

que as perguntas serão feitas por pesquisadoras devidamente identificadas, que 

foram treinadas pela pesquisadora responsável, a fim de esclarecerem qualquer tipo 

de dúvidas que eu vier a ter durante a entrevista. Foi-me assegurado de que neste 

documento, cuja cópia será entregue a mim tem o número do telefone e endereço 

da pesquisadora responsável por este estudo, para que eu possa entrar em contato 

para tirar minhas dúvidas sobre a pesquisa, se assim eu desejar . 

 

      Gurupi, ______ de ________ de 2013. 

Assinatura pesquisador responsável________________________________  

 

Assinatura voluntário da pesquisa __________________________________ 
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Fui alertada de que este estudo oferece riscos mínimos como toda 

pesquisa com seres humanos, no entanto os riscos que ele poderá me oferecer 

serão desconforto e ou constrangimento, os quais serão diminuídos pela realização 

desta pesquisa em meu domicílio, no momento em que eu achar mais conveniente, 

bem como pelo meu direito de deixar de responder a qualquer uma das perguntas 

que me forem feitas ou de desistir de participar do estudo a qualquer momento.  

Estou esclarecida de que a minha participação neste estudo não me trará 

benefícios diretos, os benefícios que esta pesquisa poderá me oferecer serão 

apenas benefícios indiretos. No entanto, compreendi que com a minha participação 

nesta pesquisa estarei colaborando para a melhoria dos estudos nesta área sobre a 

dor. 

Estou ciente de que minha privacidade será respeitada, ou seja, meu 

nome ou qualquer outra informação que possa, de qualquer forma, me identificar, 

será mantida em segredo (sigilo), mesmo que este estudo resulte em publicação. 

Fui informada de que a pesquisadora responsável me disponibilizará os 

resultados obtidos na pesquisa assim que o estudo for concluído. Estou esclarecida 

de que a minha participação nesta pesquisa é totalmente voluntária, que esta não 

me traz benefícios diretos e de que não há qualquer previsão de indenização ou 

ressarcimento de despesas, as quais ocorrerão sob a responsabilidade da 

pesquisadora responsável. 

Enfim, tendo sido informada de forma clara acerca deste estudo e quanto 

a minha participação nele, manifesto meu livre consentimento em participar.     

 

                           Gurupi, __________ de ___________ de 2013. 

_____________________________________ 

Nome completo e RG do voluntário da pesquisa 

  _____________________________________ 

Pesquisadora responsável: Denise Soares de Alcântara 

RG: 18.095.216 – COREN- 74338-TO 

              Endereço: Avenida Rio Branco Nº 3149, Jardim Novo Horizonte. 

Gurupi-TO Telefone: (063) 81465373- (63) 33121742 

e-mail: denizisa@uol.com.br 

mailto:denizisa@uol.com.br
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APÊNDICE B 

 

Ficha de Dados Demográficos e Clínicos 

Nº entrevista:___________ Data da entrevista:___/____/___ 

Bairro: _________________ Entrevistadora:____________ 

Endereço do domicílio: _____________________________ Nº __________ Complemento____________  

Telefone residencial: _______________ celular:_____________ 

I- Dados sociodemográficos e comportamentais 

1. Data de nascimento:______/_____/______         2. Idade: _______ anos                                                                      

3. Você sabe ler e escrever? 

1. sim (    )      2. não (    )  ( pule para questão  número  5) 

4. Estudou até que série? (ler itens) 

1.ensino fundamental completo (   ) 2. ensino fundamental incompleto (   )  

3.ensino médio completo (    )  4.ensino médio  incompleto (   )  

5. superior completo (   )    6. superior incompleto (   )     7.pós-graduação (    )   

5. Qual seu estado civil? (ler itens)                                                                                       

1. (    ) solteira  2. (    ) casada   3. (    ) união estável   4. (    ) separada/ divorciada   5. (    ) viúva 

6. Qual sua ocupação?(ler itens)                                                                                        

1. (    ) dona de casa   2. (    ) trabalha período integral ou meio período    3. (     )aposentada 

4. (     ) desempregada  5. (    ) autônoma  6. (    ) estudante  7.(    ) empregada doméstica  

7.  Qual é a renda mensal da sua família em salários mínimos?  R$________      IGNORADO (    ) 

8. Pratica exercício físico?     

1. sim (    )   2. não (    ) ( pule para questão número  10) 

9. Com qual frequência? 

1. uma vez por semana (    )   2. duas vezes por semana (    ) 3. três vezes por semana(    ) 

4. mais de 3 vezes por semana(     )   5. diariamente (    )  6.  outros (    )  

10. Fuma? 1. (      ) sim  2.(     ) não          Se sim quantos cigarros /dia _____________ .      

11. Consome algum tipo de bebida, alcoólica? 

 1. não(   )  2.sim  (   )       Se sim ,quantas vezes :1. diariamente (    )  2. semanalmente  (    )   3.raramente (    )          

12. Faz uso de outras substâncias químicas como: (ler itens) 

1. anfetaminas (    )    2. cocaína (    )    3. maconha (    ) 4. barbitúricos (    )              

7. outras (    ) 8. não usa (   ) 

13. Faz ingesta de bebidas como café, chá, refrigerante ou outra que contenha cafeína com que frequência? (ler 

itens) 

1. diariamente (    )   2. semanalmente  (    )  3.raramente (    ) 4. não faz (    ) 

14. Qual a cor da sua pele? (deixar a entrevistada falar) 

1.  branca (   )  2.parda (   )  3.negra (   ) 4.amarela/ asiática (   )       5. outra especificar_____ 
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AGORA VAMOS FALAR DA DOR PÉLVICA CRÔNICA 

II- Dados da dor  

15. Nos últimos seis meses tem sentido dor constante, recorrente e frequente nas regiões pélvica, lombossacral, 

na parede abdominal anterior, abaixo do umbigo, ou nas nádegas? 

1.sim (   )   2. não (   )  

CASO A RESPOSTA DA QUESTÃO 15 SEJA NÃO PULE PARA QUESTÃO 31 

16. Duração da dor em meses:_________( há quanto tempo sente esta dor ) 

17. A senhora acha que de quando começou a sentir essa dor ela teve: (ler itens) 

1. melhora (   ) 2. piora (    ) 3.inalterada (   ) 

18. A sua dor é de início? (explicar se necessário o que significa esses itens) 

1. súbito (    )   2. gradual (    ) 

19. Quando surge a dor? (ler itens) 

1. após relação sexual (    )  2. durante  relação sexual (    )   3. pós menstrual (    )                                                

4. esforço físico (    )    5. espontânea (    )    6. no período menstrual (    )   

7. no período pré-menstrual (      )   8.outros (      ) 

20. Sua dor pode ser caracterizada como dor: (ler itens) 

1. intermitente (      ) 2. contínua (     ) 3.persistente (      ) 4. breve (     )  5.momentânea (      ) 

6. periódica (     )       7. constante (      )   8.outros (      ) 

21. Quanto tempo dura cada episódio doloroso?                                                                                         

1. minutos (      )  2.horas (      )  3.dias (      ) 4.constante (   ) 

22. Frequência da dor (quantas vezes a dor se apresenta por dia, semana ou outros) 

Frequência por dia _____ vezes/dia Frequência por semana ______vezes/semana         outros (       )  

23. Fatores de piora (o que piora a dor) (ler itens)                                                                                      

1. atividade diária (   )    2. relação sexual (   )  3. contato com roupa (   )  4. ficar de pé (   ) 

5. constipação (    )  6. deambulação (    )  7. estresse (    )  8. bexiga cheia (    ) 

 9. esforço físico (    )  10. menstruação (   )  11. ficar sentada (   )   12. após alimentação (   )   

13. outros (     )     14. nenhum (   )  

24. Fatores de melhora (o que melhora a dor) (ler itens)                                      

1. micção (   )  2. calor local (   )  3. laxante (   )  4.  massagem  (   ) 5. evacuação  (   )        6.  analgésico   (   ) 7. 

repouso (    )  8. exercícios (   )   9. outros (   )   10. nenhum (    ) 

25. A senhora sabe a causa de sua dor?           1. sim (    )     2. não (    ) 

26. A senhora fez algum tipo de exame para diagnosticar a causa de sua dor? 

1. sim (    )      2. não (    ) 

27. Em quantos médicos foi para definir diagnóstico de DPC? 

1.um (    )  2. dois (    )   3. três (    )  4. mais de três  (   )  quantos____   5. nenhum (     ) 

28. A senhora relaciona sua dor a algum fato ocorrido em sua vida como: (ler itens)                                                                                      

1. cirurgia anterior (    )  2. divórcio (    )  3. ovulação (perto de menstruar) (   )  

4. trauma físico (    )  5. trauma sexual (    )   6. perda familiar (    )   7. outros (    )_________ 
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29. A dor interfere na sua atividade sexual?  1. sim (   )  2.não (   ) 

30. Depois que passou a sentir dor pélvica seu apetite sexual: 

1. aumentou (   )  2. diminuiu (   )  3. não se modificou (   )     IGN(   ) 

III – Dados clínicos e gineco-obstétricos  

31. Com que idade teve sua primeira menstruação?___anos       IGN (     ) 

32. Situação menstrual atual:    1. menstrua (    )           2.  não menstrua (     ) 

SE A MULHER JÁ NÃO MENSTRUA MAIS PULE PARA QUESTÃO 36 

33. A sua menstruação é regular?    1.  sim (   )           2. não (    )   

34. As suas menstruações são dolorosas?    1. sim (    )             2. não (    )    

35. Tem Dismenorréia (dor ao menstruar)                                                                                       

1. (    ) leve   2. (    ) moderada  3. (    ) severa   4. (    ) nenhuma 

36. Apresenta ou já apresentou algumas destas condições?(ler itens na linguagem popular) 

1. lúpus (    )  2. miomatose (    ) 3.cálculos  urinários (    )   4. pólipos intestinal (    ) 

5. traumatismo pélvico ou  abdominal (    )  6. dor lombar (    )   7. dor de cabeça (    ) 

8. infertilidade (   ) 9. depressão (   ) 10.ansiedade (    )  11.apendicite (    ) 12.DST (   ) 

13. corrimento de repetição (   )14.diverticulite/diverticulose  (   )  

15. prolapso uterino (    ) 16. infecção urinária de repetição (    )17. doença inflamatória pélvica (   ) 18. 

endometriose (   ) 19.vulvodinia( dor/ ardência na vulva) (    ) 20.aderências (   ) 

  21.varizes pélvicas (    )  22. relaxamento pélvico (   )  23. fibromialgia (    )   

 24. doença intestinal (    )   25. nenhuma (    )    26. outras (   )__________     

37. Apresenta alguma destas queixas intestinais?(com frequência) (ler itens na linguagem popular) 

1. diarréia (    )   2. constipação (    )   3. fezes com muco ou sangue (    )             

4. tenesmo (    )  5. distensão abdominal (    )   6. flatulência excessiva (    )   

7. urgência para evacuar  (   ) 8.prisão de ventre (  )  9. nenhuma (   ) 10. outras (   ) ________ 

38. Apresenta alguma destas queixas urinárias?(ler itens na linguagem popular) 

1. disúria (    )    2. hematúria (    )    3. polaciúria (    )  4. noctúria (    )  5. urgência (    )    

6. dor durante o enchimento vesical (    ) 7. incontinência de esforço (    )  

  8. sensação de urina residual (     )  9.nenhuma (   )  10.outras (   )__________ 

39. Fez alguma destas cirurgias anteriores?(ler itens na linguagem popular) 

1. bexiga (   )  2. histerectomia (   )   3. ovários (   )  4.  gravidez  ectópica (   ) 

 5. miomas (   )  6. laparoscopia (   )  7. trompa (   )   8. endometriose (   )    9. intestino (   ) 

10. outras (   ) _________________11. nenhuma (   ) (Se não fez nenhuma cirurgia PASSE PARA 44) 

40. Tem cicatriz de incisão cirúrgica?(localização/ tipo de cicatriz, fale como é) 

1. umbilical se foi feita laparoscopia (    )     2. longitudinal mediana (    )      

3. longitudinal paramediana (     )  4. oblíqua (  )  5. transversal (    ) 6. nenhuma cicatriz (    )  

41. Já iniciou atividade sexual?     1. (    ) .sim       2. (    ) não   

 SE A RESPOSTA FOR NÃO, FINALIZAR A ENTREVISTA E AGRADECER, SE A RESPOSTA FOR SIM 

PROSSEGUIR COM AS PERGUNTAS.  



78 
 

 

 

42.  Sente dor durante a relação sexual (Dispareunia)                                                                                           

 1. (    ) leve       2. (    ) moderada  3. (    ) severa    4. (    ) nenhuma 

43. Usa qual método de contracepção?(ler itens) 

1. pílula (    )  2. laqueadura (    )  3. vasectomia (    )   4. camisinha (    )  

5. coito interrompido (    )    6. DIU (   )   7. diafragma (    )    8. anel vaginal (   ) 

9. adesivo (   )   10. injetável  (    )   11. tabelinha (    )   12. outros (    )  13. nenhum (    ) 

44. Já engravidou / número de gestações (1, 2, mais de 2)                                                                             

1. (    ) primigesta  2. (    ) secundigesta 3. (    ) multigesta      4. (   ) nenhuma 

SE A RESPOSTA FOR QUE NÃO ENGRAVIDOU (NENHUMA VEZ) ENCERRAR A ENTREVISTA E 

AGRADECER. 

45. Já teve algum aborto?     

1. sim (    )      2. não (     ) 

46. Paridade (número de partos) (ler números de parto= 0, 1, 2, mais de 2)                                                                                                 

1. (    ) nulípara 2. (    ) primípara   3. (    ) secundípara    4. (    ) multípara  

47. Teve parto (ler itens)                                                                                  

 1. (    ) parto normal  2. (    ) cesareana    3. (    ) fórceps 

48. Parto normal com episiotomia? (falar corte por baixo no períneo)  

1. sim (   )     2. não (    )               

 49. Apresentou alguma complicação pós-parto? 

1. (    )  hemorragias   2. infecção (    )  3. outras (   ) 4.nenhuma (   ) 
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                                                             ANEXOS 

                                                             ANEXO A 

INVENTÁRIO BREVE DE DOR 

1) Durante a vida, a maioria das pessoas apresenta dor de vez em quando (dor nas costas, dor de cabeça 

e dor de dente  .). Você teve hoje, dor diferente dessas?                    

        1. Sim              2. Não  

2) Marque sobre o diagrama, com um X, as áreas onde você sente dor, e onde a dor é mais intensa. 

 

3)Circule o número que melhor descreve a pior dor que você sentiu nas últimas 24 horas. 

 

Sem dor                                                                                           Pior dor possível 

4) Circule o número que melhor descreve a dor mais fraca que você sentiu nas últimas 24 horas. 

 

Sem dor                                                                                           Pior dor possível 

5) Circule o número que melhor descreve a média da sua dor. 

 

Sem dor                                                                                          Pior dor possível 

6) Circule o número que mostra quanta dor você está sentindo agora (neste momento). 

 

Sem dor                                                                                            Pior dor possível 
O   1    2    3     4    5    6    7    8   9    10 

O   1    2    3     4    5    6    7    8   9    10 

O   1    2    3     4    5    6    7    8   9    10  

O   1    2    3     4    5    6    7    8   9    10 
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7) Quais tratamentos ou medicações você está recebendo para dor? 

Nome Dose/ Frequência Data de Início 

   

   

   

   

8) Nas últimas 24 horas, qual a intensidade da melhora proporcionada pelos tratamentos ou medicações 

que você está usando? 

Circule o percentual que melhor representa o alívio que você obteve 

Sem alívio                                                                                                                                 Alívio completo 

                                                                                

 

9) Circule o número que melhor descreve como, nas últimas 24 horas, a dor pélvica crônica  interferiu na 

sua: 

 

Atividade geral 

 

 

Não interferiu                                                                                            Interferiu completamente 

Humor 

 

Não interferiu                                                                                             Interferiu completamente 

Habilidade de caminhar 

 

 

Não interferiu                                                                                          Interferiu completamente 

Trabalho 

 

Não interferiu                                                                                          Interferiu completamente 

Relacionamento com outras pessoas 

 

 

Não interferiu                                                                                          Interferiu completamente 

Sono 

 

Não interferiu                                                                                          Interferiu completamente 

Habilidade para apreciar a vida  

 

 

Não interferiu                                                                                          Interferiu completamente 

0%  10%  20%  30%  40%  50%  60% 70% 80%  90% 100% 

O  1    2    3     4    5    6    7    8   9    10 

O   1    2    3     4    5    6    7    8   9    10 

O   1    2    3     4    5    6    7    8   9    10 

O   1    2    3     4    5    6    7    8   9    10 

O   1    2    3     4    5    6    7    8   9    10 

O   1    2    3     4    5    6    7    8   9    10 

O   1    2    3     4    5    6    7    8   9    10 



81 
 

 

 

ANEXO B 
PARECER DO CÔMITE DE ÉTICA E PESQUISA
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