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A IDADE ESTÁ RELACIONADA À AUTOEFICÁCIA PARA DOR CRÔNICA EM IDOSOS?

A dor crônica musculoesquelética tem alta prevalência em idosos e impacta na qualidade de 
vida, independência e participação social. Estudos demonstraram que, embora a incapacidade 
de idosos com dor musculoesquelética crônica aumente com a idade, os indicadores de 
qualidade de vida permanecem inalterados ou até melhoram com o passar dos anos. Uma 
possibilidade é que essa relação paradoxal esteja relacionada ao desenvolvimento de 
estratégias de superação mais adequadas com o passar dos anos, como maior crença de 
autoeficácia para lidar com as condições crônicas.  
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Foram incluídos no estudo 89 idosos com dor crônica musculoesquelética, sendo 29 
homens e 60 mulheres, com idade média de 67,8 anos (desvio-padrão de 5,9). 

Não foi encontrada correlação significativa entre a idade e os níveis de autoeficácia, 
tanto para o escore total da EADC, quanto para os escores de cada domínio (p>0,05). 

● O obj

O objetivo deste estudo foi determinar se existe relação entre a idade e a autoeficácia para 
dor crônica musculoesquelética em pessoas idosas. 

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade 
São Judas Tadeu (parecer nº 4.251.096). A coleta de dados foi realizada por meio de formulário 
online e todos os participantes aceitaram o termo de consentimento livre e esclarecido antes de 
ter acesso ao questionário do estudo. Foram incluídos idosos de ambos os sexos, com idade 
entre 60 e 85 anos, residentes no Brasil, que apresentavam autorrelato de dor 
musculoesquelética há no mínimo três meses. Foram excluídos idosos com relato de doenças 
neurológicas e câncer. A autoeficácia foi avaliada utilizando a Escala de Autoeficácia para Dor 
Crônica (AEDC), que apresenta validade e confiabilidade demonstradas na população brasileira. 
Esta escala é composta por três domínios: autoeficácia para dor, autoeficácia para funcionalidade 
e autoeficácia para outros sintomas. Foi investigada correlação entre o escore total e de cada 
domínio da AEDC com a idade dos participantes utilizando os testes de correlação de Spearman, 
com nível de significância de 5%. 

Os resultados deste estudo sugerem que a idade não influencia a autoeficácia para 
dor crônica entre pessoas idosas com dor musculoesquelética crônica. 

Domínios da Autoeficácia  ρ
 Autoeficácia para Dor -0,12

Autoeficácia para Funcionalidade -0,05

Autoeficácia para Outros Sintomas -0,12

 Escore Total -0,10

Tabela 1. Coeficientes de correlação (ρ) entre idade e os domínios e escore total da 
Escala de Autoeficácia para Dor Crônica (EADC).
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