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Resumo 

 

Lombalgia crônica (LC) é a dor lombar que persiste por mais de três meses. Indivíduos com esse 

diagnóstico podem apresentar melhora do quadro em poucas semanas, porém, há pacientes que 

não exibem resultados favoráveis ao tratamento. Isso se deve a fatores físicos, neurológicos e/ou 

psicológicos, dentre os quais, sintomas depressivos. O presente estudo tem como objetivo 

investigar a relação entre LC e depressão. Para isso, foram propostos três capítulos. O primeiro 

capítulo é uma revisão integrativa que reuniu os principais fatores psicológicos associados à 

depressão em pessoas com LC. Os resultados evidenciaram que pessoas com idade a partir de 40 

anos são mais vulneráveis à coocorrência dessas doenças. A piora do desempenho físico e 

ocupacional, ansiedade, insônia, baixa resiliência, estratégias de enfrentamento menos eficientes, 

crenças de baixa autoeficácia, de incapacidade e de solicitude também foram associadas aos 

sintomas depressivos na LC. O segundo capítulo constituiu uma revisão narrativa que apresentou 

o modelo de regulação emocional de James Gross como possibilidade de compreensão acerca de 

como as emoções interferem na adaptação dos indivíduos aos contextos de adoecimento, em 

especial, de sintomas depressivos na LC. Foi possível verificar presença de processamento 

emocional disfuncional, com predomínio de estratégias supressivas, o que poderia contribuir para 

expor indivíduos com LC a sintomas depressivos, para a persistência da dor e maiores níveis de 

incapacidade. O terceiro capítulo analisou as relações entre depressão, regulação emocional e 

incapacidade, a partir de dados coletados de pacientes de um centro de reabilitação de Aracaju-

SE. Foi verificada ocorrência de sintomas depressivos em pouco mais da metade da amostra. 

Constatou-se presença de incapacidade física e/ou incapacidade física mais grave, e uso de 

estratégias de supressão emocional como os principais fatores de risco. 

Palavras-chave: lombalgia crônica; depressão; regulação emocional; incapacidade; dor 



 
 

Abstract 

Chronic low back pain (CLBP) is a pain that persists for more than three months. Individuals 

with this diagnosis may show improvement in a few weeks, but there are patients who do not 

show favorable treatment results. This is due to physical, neurological and/or psychological 

factors, among which, depressive symptoms. The present study aims to investigate the 

relationship between CLBP and depression. For that, three chapters have been proposed. The first 

chapter is an integrative review that brought together the major psychological factors associated 

with depression in people with CLBP. The results showed that people aged 40 years and older are 

more vulnerable to the co-occurrence of these diseases. Worsening of physical and occupational 

performance, anxiety, insomnia, low resilience, less effective coping strategies, beliefs of low 

self-efficacy, disability, and solicitude were also associated with depressive symptoms in CLBP. 

The second chapter was a narrative review that presented the emotional regulation model of 

James Gross as a possibility to understand how emotions interfere in the adaptation of individuals 

to the contexts of illness, especially, depressive symptoms in CLBP. It was possible to verify 

presence of dysfunctional emotional processing, with a predominance of suppressive strategies, 

which could contribute to expose individuals with CLBP to depressive symptoms, persistence of 

pain and higher levels of disability. The third chapter analyzed the relationships between 

depression, emotional regulation and disability from data collected from patients at a 

rehabilitation center in Aracaju-SE. Depressive symptoms were found in just over half of the 

sample. It was found physical disability and / or more severe physical disability and use of 

emotional suppression strategies as the main risk factors. 

Keywords: chronic low back pain; depression; emotional regulation; disability; pain 
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Apresentação 

 

Dor é definida como experiência sensorial e emocional desagradável associada a um dano 

tecidual real ou potencial, podendo ser aguda ou crônica (IASP, 2018). Logo, dor não é expressão 

direta de um evento sensorial, e sim o produto do qual fazem parte também componentes 

emocionais, cognitivos e sociais (Cohen et al., 2018). Então, circusncreve o conceito de dor sua 

natureza subjetiva, o que significa dizer que a maneira pela qual os indivíduos percebem, 

respondem e comunicam a dor refere-se ao seu aspecto somático e a um histórico de 

aprendizagens ao longo de experiências relacionadas a lesões (Basbaum & Jessel, 2014). 

Condições crônicas relacionadas a dor são uma preocupação mundial. Segundo dados do 

Global Burden of Desease (GBD), a magnitude da carga global de doenças não fatais, lesões e 

incapacidade se expandiu mundialmente, envolvendo um número cada vez maior de pessoas com 

amplo espectro de condições (GBD, 2018). Isso tem acontecido em razão do envelhecimento da 

população global proporcional ao declínio da mortalidade prematura (GBD, 2018).  

Nesse cenário, há um destaque para a lombalgia, pois ela se encontra entre as principais 

causas para a perda de saúde no mundo, assim como cefaleia e transtornos depressivos (GBD, 

2018). Ela foi ainda a principal causa de perda de saúde em 126 dos 195 países e territórios  em 

termos de anos vividos com incapacidade (YLDs- Years Lived with Disability) (GBD, 2018). 

Estima-se que os gastos com assistência médica voltada à lombalgia e dor cervical representam o 

terceiro maior valor, ou seja, U$ 87,6 bilhões (Dieleman et al., 2016).  

Lombalgia é a dor lombar localizada entre as margens das últimas costelas até o início da 

região sacral, podendo envolver vértebras, discos intervertebrais, articulações, tendões, músculos 

regionais, vasos sanguíneos, raízes e nervos periféricos, medula espinal, cauda equina e 

meninges, além de órgãos abdominais e estruturas pélvicas (Nijs et al., 2015).  Ela deve ocorrer 
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por pelo menos um dia, de modo que se houver prolongamento da dor por até quatro semanas, 

trata-se de lombalgia aguda (Chou et al., 2007; Delito et al., 2012; Nijs et al., 2015). Quando sua 

duração varia de dois até três meses, trata-se da lombalgia subaguda (Chou et al., 2007; Delito et 

al., 2012; Nijs et al., 2015). Ultrapassada essa faixa temporal, configura-se lombalgia crônica 

(LC) (Chou et al., 2007; Delito et al., 2012; Nijs et al., 2015). Em cada um desses subtipos, 

identificam-se também distinções referentes à percepção de dor, intensidade e nível de 

incapacidade (Chou et al., 2007; Delito et al., 2012; Nijs et al., 2015). 

A não melhora dos sintomas álgicos, ou mesmo a piora, têm sido associadas à presença de 

fatores psicológicos, a exemplo da depressão (Antunes et al., 2013; Trocoli & Botelho, 2016). 

Pacientes com sintomas depressivos apresentam maior intensidade de dor, maior medo de 

movimento, pior qualidade de vida (Antunes et al., 2013; Trocoli & Botelho, 2016). Além disso, 

esses sintomas foram presentes na transição da lombalgia aguda para a crônica em alguns estudos 

(Antunes et al., 2013; Edwards et al., 2016; Trocoli & Botelho, 2016). Vale lembrar que os 

transtornos depressivos também estão entre as principais causas referidas a YLDs, havendo um 

aumento de 14,3% desse índice em todo o mundo nos últimos 10 anos (GBD, 2018). Nota-se, 

portanto, que dor lombar e depressão atingem importante parcela da população, com doenças 

complexas e custosas aos serviços de saúde, sendo preocupante a persistência desses sintomas.  

Diante disso, torna-se imprescindível a investigação de aspectos cognitivos e emocionais 

na LC, especialmente no que diz respeito à relação com sintomas depressivos. Essa consideração 

tem sido amplamente destacada pela American Pain Society (APS). Em 2014, ela incluiu os 

impactos psicossociais, funcionais e mecanismos psicológicos em duas dentre as cinco dimensões 

a serem analisadas em um sistema próprio de classificação biopsicossocial da dor crônica baseada 

em evidências chamado ACTTION-APS Pain Taxonomy (Analgesic, Anesthetic, and Addiction 

Clinical Trial Translations Innovations Opportunities and Networks). Esse sistema de 
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classificação recomenda a investigação dos fatores psicossociais sob justificativa de ser 

importante identificar pacientes que podem ter atraso na recuperação, pois são fortes candidatos à 

cronificação (Turk et al., 2016).  

A perspectiva biopsicossocial proposta pela ACTTION – APS é justificada por entender a 

dor como um fenômeno subjetivo e independente da proporção da lesão, sendo um complexo de 

construções e processos cognitivos, comportamentais e afetivos, além de fatores físicos e outros 

biomédicos para a criação da percepção de dor (Turk et al., 2016). Percebe-se que o relevo dado 

aos aspectos psicológicos pela ACTTION – APS reforça um campo de investigação diferenciado 

no estudo da lombalgia, principalmente no que diz respeito a variáveis que podem estar 

relacionadas com a cronificação. O estudo de Kovacs et al. (2005), por exemplo, mostrou que 

44% dos casos de lombalgia aguda que evoluíram para crônica são pela existência de aspectos 

psicológicos.  

A interface entre problemas físicos e variáveis psicológicas é campo de estudo e atuação 

da psicologia da saúde. Essa área da psicologia é definida como especialidade na qual os 

diferentes elementos ou determinantes (biológicos, psicológicos e sociais), articulados a outros 

campos de especialização (ciências biomédicas e ciências sociais), interagem com a finalidade de 

tratar, prevenir e promover comportamentos saudáveis (Remor, 1999). O estudo da interação de 

variáveis cognitivas e emocionais com estados de saúde contribui para a compreensão de como a 

adaptação do indivíduo ocorrerá nessas situações. 

Considerando esse contexto, o presente estudo teve como norte principal investigar a 

relação entre LC e depressão. Diversas variáveis cognitivas e emocionais podem contribuir para o 

desfecho da LC em sintomas depressivos, mas a característica central da depressão seria a 

presença de crenças negativas sobre si mesmo, de seu ambiente e de seu futuro (Yung et al., 

2016). Assim, esquemas mentais nesse transtorno, que são estruturas cognitivas estáveis 
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orientadoras do indivíduo em relação a tempo, espaço e à interpretação de experiências, atuam de 

forma desadaptativa em grau significativo, afetando globalmente a vida das pessoas com 

depressão (Yung et al., 2016). 

 No modelo cognitivo dos transtornos depressivos, assim como em alguns estudos sobre 

LC, tem se destacado a contribuição da maneira pela qual as pessoas regulam suas emoções 

nesses desfechos (Burns et al., 2011; Esteves et al., 2013; Gehart et al., 2018; Gross, 1998; 

Joormann & Siemer, 2014; Koechlin et al., 2018; Kökönyei et al., 2013; Koole et al., 2009; 

Lumley et al., 2011; Nyklíček et al., 2011; Rost et al., 2016).  De maneira geral, pode-se entender 

emoção como fator adaptativo da espécie, já que permite informar aos outros intenções 

comportamentais e estados internos, o que é um fator essencial para a interação humana e para o 

bem-estar psicológico e social (Nyklíček et al., 2011). As emoções são geralmente o resultado da 

avaliação de eventos. Dependendo do resultado da avaliação, um conjunto coordenado de 

respostas envolvendo sistemas comportamentais e fisiológicos é acionado, tendo como resultado 

a modulação da intensidade e qualidade da emoção resultante (Nyklíček et al., 2011).   

A regulação emocional (RE) diz respeito às diferentes maneiras pelas quais as pessoas 

regulam seus estados afetivos (Gross, 2014; Nyklíček et al., 2011). Atualmente, há evidências 

crescentes de que certos estilos de RE, por exemplo, os que visam a não expressão da emoção, 

podem ter efeitos adversos não somente no bem-estar subjetivo, como também na saúde física 

(Joormann & Siemer, 2014; Koechlin et al., 2018; Lumley et al., 2011; Nyklíček et al., 2011). A 

descrição das principais estratégias utilizadas na regulação do estado emocional (RE) foi feita 

através de um modelo desenvolvido por James Gross (1998). Basicamente, esse modelo coloca 

que um dos objetivos da regulação emocional, naturalmente, é modificar a resposta emocional do 

indivíduo para ajustá-lo ao seu contexto social. Cada estilo utilizado para esse objetivo tem 

consequências diferenciadas no meio (Gross, 2002). A RE é um processo que pode ser consciente 
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ou inconsciente e não se trata em si de algo bom ou ruim para o indivíduo, pois pode atuar ou não 

de forma eficaz na sua adaptação (Gross, 2002). 

Dois tipos de estratégias de RE se distinguem no modelo de Gross (2002) com relação à 

quando elas terão impacto em uma situação específica. Estratégias focadas em antecedentes se 

referem a coisas que fazemos antes que as tendências da resposta emocional se tornem totalmente 

ativadas, o que faz mudar nosso comportamento e resposta fisiológica periférica correspondente. 

Trata-se das estratégias de seleção da situação, modificação da situação, distribuição da atenção 

(podendo ser concentração, ruminação ou distração) e mudança cognitiva. Já estratégias 

centradas na resposta se referem a coisas que fazemos quando uma emoção já está em 

andamento, depois que as tendências de resposta foram geradas, ou seja, com elas o indivíduo 

tenta mudar os estados fisiológicos pessoais e a expressão da emoção, uma vez que ela tenha sido 

eliciada. O objetivo seria a modulação de respostas emocionais nos seus aspectos 

comportamentais e/ou fisiológicos, de forma a suprimi-las ou intensificá-las. 

O processamento emocional e sua relação com a LC, ao comparar indivíduos com e sem 

esse diagnóstico, foi observado por Esteves et al. (2013), em que se notou a presença de 

processamento emocional disfuncional, particularmente no que se refere à supressão das emoções 

na LC.  Além disso, pacientes com LC que passaram por apoio psicoterapêutico obtiveram 

redução do sofrimento emocional com consequente aumento da capacidade de relaxamento, fato 

que modulou a dor. Percebe-se, assim, que há evidências de que o processamento emocional 

desempenha um papel no surgimento da LC, porém até o momento não está claro se ele é um 

fator contribuinte, uma consequência ou mesmo um problema concomitante (Esteves et al., 

2013). 

Sintomas depressivos e estratégias de regulação emocional podem contribuir para maiores 

níveis de incapacidade na dor crônica (Esteves et al., 2013; Koechilin et al., 2018; Lumley et al., 
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2011; Rost et al., 2016). A incapacidade física atualmente é vista dentro de um modelo contextual 

e, junto com a funcionalidade, é resultado da interação entre condições de indivíduos e seu meio 

(CIF, 2015). É um termo abrangente para deficiências, limitações de atividade e restrições de 

participação, dizendo respeito aos aspectos negativos da interação entre um indivíduo (com uma 

condição de saúde) e os fatores contextuais (fatores ambientais e pessoais) (CIF, 2015).  

A incapacidade  física pode ser explicada pela dificuldade ou impossibilidade de 

realização de tarefas e atividades em função da dor, a exemplo de autocuidado, tarefas 

domésticas, atividade laborais, sociais e de lazer (Henrique et al., 2015). Essas limitações são 

compreendidas como um fenômeno complexo e multifatorial, que leva em consideração fatores 

psicossociais (a exemplo dos ocupacionais) e fatores relacionados à doença em si (como a 

intensidade da dor). Entretanto, não há unanimidade quanto a que fatores contribuiriam 

diretamente para variações do nível de incapacidade (Salvetti et al., 2012). Apesar disso, há 

ênfase na importância das crenças no que diz respeito à percepção de intensidade e atribuição de 

significado à dor, assim como comportamentos decorrentes delas (Brodal, 2017; Salvetti et al., 

2012). 

Impactos emocionais significativos são constatados em estudos sobre a relação da 

incapacidade com a LC, uma vez que verificam que diversos aspectos da vida diária são 

prejudicados, provocando sofrimento psíquico (Baily et al., 2015; Henrique et al., 2015; Salvetti 

et al., 2012). Com isso, por exemplo, atividades laborais não são mantidas e as pessoas com LC 

tendem a se afastar do convívio social e evitar atividades prazerosas. O isolamento e a evitação 

das atividades que podem provocar dor aumentam a chance de desenvolvimento de incapacidade 

e de sintomas relacionados à depressão (Baily et al., 2015; Henrique et al., 2015; Salvetti et al., 

2012).  
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A partir dessas evidências, o presente estudo teve como proposta investigar a relação entre 

sintomas depressivos, regulação emocional e incapacidade na LC. Para isso, o primeiro capítulo 

teve como objetivo reunir os principais fatores psicológicos associados a sintomas depressivos 

em pessoas com LC a partir de uma revisão integrativa da literatura científica nacional e 

internacional. Através dessa sistematização de dados, foi possível compilar dados, sintetizar 

conhecimento a respeito da associação entre LC e depressão, além de apontar possíveis lacunas 

no entendimento dessa relação. Entendendo a depressão como transtorno afetivo presente em 

pessoas com LC, torna-se particularmente relevante investigar de que maneira essas pessoas 

regulam suas emoções. Assim, o segundo capítulo buscou analisar teoricamente o construto 

regulação emocional e suas relações com a depressão e LC, a partir de publicações nacionais e 

internacionais, constituindo uma revisão narrativa realizada com o objetivo de atualizar e 

apresentar achados relevantes para a compreensão da cronificação da dor lombar. O terceiro 

capítulo teve como objetivo analisar as relações entre sintomas depressivos, regulação emocional 

e incapacidade, e verificar como essas variáveis interagem em pessoas com diagnóstico de LC. 

Por fim, o objetivo do conjunto da dissertação é contribuir para o aprofundamento da 

investigação acerca da manifestação de sintomas depressivos na LC, e da relação com estilos de 

regulação emocional e incapacidade física. Com isso, pretende-se fornecer embasamento para 

melhores decisões clínicas, incrementar estratégias de avaliação, diagnóstico, prognóstico e 

tratamento, além de favorecer a articulação de um conjunto de intervenções de base 

multidisciplinar, o que poderia tornar o tratamento da LC mais eficaz. 
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-Capítulo 1- 

Estudo 1  

Sintomas depressivos na lombalgia crônica: uma revisão integrativa da literatura 

Resumo 

Este estudo é uma revisão integrativa que objetivou reunir os principais fatores psicológicos 

associados a sintomas depressivos em pessoas com lombalgia crônica (LC) publicados entre 

2009-2018. Foram utilizadas as bases Scopus, SciELO, ScienceDirect, PubMed e PePSIC. Ao 

final, 23 estudos foram selecionados para as análises. Os principais resultados confirmaram a 

presença de sintomas depressivos na LC, sendo mais vulneráveis à coocorrência dessas doenças 

pessoas com idade a partir de 40 anos. A piora do desempenho físico e ocupacional, ansiedade, 

insônia, baixa resiliência, estratégias de enfrentamento menos eficientes, crenças de baixa auto 

eficácia, de incapacidade e de solicitude também foram associados aos sintomas depressivos na 

LC. 

Palavras-chave: lombalgia crônica; depressão; dor 

Depressive symptoms in chronic low back pain: an integrative review of the literature 

 

Abstract 

This study is an integrative review that aimed to gather the main psychological factors associated 

with depressive symptoms in people with chronic low back pain (CLBP) published in 2009-2018. 

Scopus, SciELO and ScienceDirect and PubMed, PePSIC databases were used. At the end, 23 

studies were selected for the analyzes. The results confirmed the presence of depressive 

symptoms in the LC, being more vulnerable to the co-occurrence of these pathologies people 

with age from 40 years. Worsening of physical and occupational performance, anxiety, insomnia, 

low resilience, less effective coping strategies, beliefs of low self-efficacy, disability, and 

solicitude were also associated with depressive symptoms in CLBP. 

Key words: chronic low back pain; depression; pain 
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Lombalgia crônica (LC) é a dor lombar que ocorre por, pelo menos, um dia e persiste por 

mais de três meses (Delito et al., 2012; Nijs et al., 2015). Considerando o índice YLDs (Years 

Lived with Disability), a lombalgia ocupa o primeiro lugar quando se faz referência a anos 

vividos com incapacidade e o sexto lugar quanto aos anos de vida perdidos devido a problemas 

de saúde (DALYs - Disability Adjusted Life Years) (Driscol et al., 2014; Hoy et al., 2014; Murray 

et al., 2012; Vos et al., 2015). Trata-se de um problema de saúde extremamente comum, 

estimando-se que pode atingir até 65% das pessoas anualmente e até 84% das pessoas em algum 

momento da vida (Zanuto et al., 2015). Apresenta prevalência de 11,9% na população mundial, o 

que causa grande demanda nos serviços de saúde, e é também a queixa principal em 2,3% de 

todas as consultas médicas ambulatoriais (Nascimento & Costa, 2015). No Brasil, as dores da 

coluna atingem 18,5% da população brasileira, e são a segunda condição de saúde mais 

prevalente entre as doenças crônicas identificadas por algum profissional de saúde, superadas 

apenas pelos casos de hipertensão arterial (Malta et al., 2017; Zanuto et al., 2015).   

De maneira geral, espera-se que indivíduos com lombalgia apresentem melhora do quadro 

sem tratamento específico em um intervalo de 4 a 6 semanas, dentre os quais sabe-se que 90% 

terão melhora em até duas semanas (Golob & Wipf, 2014). Entretanto, há pacientes que não 

exibem resultados favoráveis no tratamento, tendendo à cronificação da dor (Golob & Wipf, 

2014). Além dos aspectos físicos implicados, isso é frequentemente associado à presença de 

fatores psicológicos, tais como depressão e ansiedade, estratégias de enfrentamento 

desadaptativas, insatisfação no trabalho e níveis maiores de incapacidade física inicial (Golob & 

Wipf, 2014). Dados da literatura apontam que 44% dos casos de lombalgia aguda que evoluíram 

para a crônica foram explicados não somente pela dor, mas pela influência de aspectos 

psicológicos (Kovacs et al., 2005). Outros autores atestaram que variáveis psicológicas 

contribuíram para alterações na percepção e intensidade da dor, qualidade de vida, capacidade de 
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resposta à dor e adesão ao tratamento (Chou et al., 2007; Edwards et al., 2016; Waxman et al., 

2008). 

Dentre os fatores psicológicos relacionados à piora do prognóstico estão os sintomas 

depressivos. Pacientes com esse quadro apresentaram maior intensidade de dor, maior medo de 

movimento e pior qualidade de vida (Antunes et al., 2013). Taxas referentes à depressão na 

população em geral correspondem a, aproximadamente, 18%, já entre pacientes com lombalgia 

essa taxa pode chegar a 58% (Feitosa et al., 2016; Turk et al., 2016). 

Outro aspecto importante é que depressão e lombalgia estão entre as doenças com maior 

número de DALYs (Disability-Adjusted Life Year) na categoria de doenças não transmissíveis 

(Driscol et al., 2014; Hoy et al., 2014; Murray et al., 2012; Vos et al., 2015). A comorbidade 

entre lombalgia crônica e sintomas depressivos agregariam, portanto, importante parte dos 

principais problemas de saúde em nível mundial. 

A psicologia da saúde é uma especialidade que enfatiza o estudo dos fatores psicológicos 

que incidem na saúde e no adoecimento (Almeida & Malagris, 2011). Portanto, é um campo de 

investigação que busca elucidar fatores psicológicos relevantes para o ajustamento psicológico, 

prognóstico e adesão ao tratamento, e contribuir para promoção e manutenção da saúde, 

prevenção, tratamento e reabilitação. 

O presente artigo teve como objetivo reunir principais achados, bem como os fatores 

psicológicos associados à depressão, em estudos com pessoas diagnosticadas com LC. Com isso, 

buscou-se evidenciar quais os impactos de sintomas depressivos no curso da LC, e apontar 

possíveis lacunas no entendimento dessa relação. 

Método 

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura a partir das bases Scopus, SciELO e 

ScienceDirect e PubMed, PePSIC e PsycINFO. Como estratégia de busca, padronizou-se o 
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acesso às bases internacionais a partir do portal de periódicos CAPES/MEC (Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior/Ministério da Educação) e utilizaram-se os 

seguintes descritores e operadores booleanos: “chronic low back pain” OR “chronic back pain” 

AND “depression”. 

As buscas dos descritores foram restringidas ao título e resumo dos artigos. Foram 

incluídas publicações entre 2009 e 2018 que investigaram a relação entre LC e sintomas 

depressivos em pacientes compreendidos na faixa dos 18-80 anos, sem indicativo ou histórico de 

cirurgia, ausência de diagnóstico de fibromialgia ou neoplasias e traumas, além de não se 

encontrar em período pós-parto inferior ou igual a 3 meses. Foram excluídos estudos que não 

mensuraram depressão, que envolveram crianças e adolescentes, aqueles que não analisaram 

diretamente a relação depressão e lombalgia crônica (LC), ensaios clínicos que utilizaram a 

presença/ausência de sintomas depressivos como medida de eficácia terapêutica (farmacológica 

ou fisioterapêutica), estudos de caso e de validação de instrumentos, protocolos clínicos, 

pesquisas com modelos animais, investigação de fatores neuropsicológicos relativos à depressão, 

ou nas quais a amostra continha pacientes com dor aguda/subaguda. 

Inicialmente, foram identificados 308 estudos (Figura 1). Após exclusão dos artigos 

duplicados (n = 42; 13,6%), foi feita a leitura do título e do resumo de 266 estudos restantes, 

considerando-se os critérios de exclusão e inclusão. Excluíram-se 219 trabalhos (70,7%) após 

essa etapa (ver Figura 1). Foram eleitos 47 estudos para leitura completa, sendo excluídos nesta 

etapa 24 estudos por não terem verificado a ocorrência ou nível de sintomas depressivos nos 

participantes. A amostra final ficou composta por 23 estudos. As estratégias utilizadas nas 

respectivas bases de dados e motivos da exclusão seguiram as recomendações PRISMA e foram 

apresentadas em fluxograma (ver Figura 1). 
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 Após leitura minuciosa de cada um dos artigos selecionados, foram sintetizados aspectos 

para análise bibliométrica (país, área de concentração, ano), análise de tópicos metodológicos 

(características amostrais, tipo de estudo e instrumento para medida de depressão) e análise de 

conteúdo, que considerou os objetivos e os principais resultados dos estudos, oportunidade em 

que os achados mais relevantes foram categorizados. 

Resultados 

Análise bibliométrica 

Em 39,1% dos estudos analisados (n = 9; E1, E2, E3, E5, E7, E12, E13, E14, E19) a 

pesquisa foi realizada no Brasil, sendo que 13,0% ocorreram nos Estados Unidos (n = 3; E4, E6, 

E15). Na Alemanha, foram realizados 8,6%  dos estudos (n = 2; E8, E22), o mesmo quantitativo 

para pesquisas na Noruega (E11, E16) e no Japão (E20, E21). Demais pesquisas foram realizadas 

na Coréia, Espanha, Turquia, França e China, correspondendo a 21,7% dos estudos 

(respectivamente E9, E10, E17, E18, E23). 

Quanto a área de concentração dos periódicos, 91,3% dos estudos pertenciam à medicina 

(n = 21; E1, E2. E3. E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12, E15, E16, E17, E18, E19, E20, E21, 

E22, E23), sendo que, destes, dois estudos foram desenvolvidos por pesquisadores ligados à 

psicologia (8,6%; E10, E15). Em 8,6% dos trabalhos (n = 2; E13, E 14), a publicação se 

restringiu a área da enfermagem. No que diz respeito ao ano de publicação, houve maior 

concentração de publicações nos últimos cinco anos (60,8%; n = 14; E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, 

E11, E12, E16, E19, E20, E21, E23) se comparado aos cinco anos anteriores a esse período 

(39,2%, n = 9; E1, E2, E10, E13, E14, E15, E17, E18, E22). 

Análise de tópicos metodológicos 

Características amostrais, tipo de estudo e instrumento que mensurou depressão. 
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Os estudo selecionados totalizaram 12.192 participantes, sendo que a menor amostra foi 

composta por 32 indivíduos (E1) e a maior totalizou 7523 pessoas (E11). O primeiro estudo 

objetivou descrever condições psicossociais dos pacientes com LC, sendo realizado no Brasil; já 

o segundo foi realizado na Alemanha e buscou investigar a influência de variáveis psicológicas 

sobre a incapacidade em pacientes com LC. Os grupos de participantes tiveram médias de idade 

que variaram de 40,7 (E23) a 72,5 anos (E17), e composição predominante do sexo feminino em 

86,9% dos estudos (n = 20; E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12, E13, E14, E15, 

E16, E17, E19, E22, E23).  

Em 95,6% dos artigos selecionados (n = 22), os participantes já eram pacientes de centros 

de reabilitação. A investigação da situação ocupacional, renda, escolaridade e estado civil foi 

ausente em 17,3% dos estudos (n = 4; E9, E12, E15, E16). Nos demais artigos essas variáveis não 

foram incluídas totalmente em suas análises, não havendo uma caracterização completa das 

amostras nesses aspectos. 

Quanto ao desenho de pesquisa, apenas um estudo (4,3%; n = 1; E17) utilizou 

metodologia experimental, sendo que os demais foram do tipo não experimental. Destes, 8,6% 

foram do tipo descritivo (n = 2; E1, E22), 17,3% avaliaram variáveis de forma longitudinal (n = 

4; E8, E 11, E12, E15) e os demais foram do tipo observacional transversal (69,5%; n = 16). 

A maioria dos estudos utilizou um instrumento para mensurar sintomas depressivos 

(95,6%; n = 22), sendo o Back Depression Inventory (BDI) o mais utilizado (39,1%; n = 9; E1, 

E2, E5, E7, E10, E12, E13, E14, E19), seguido da Hospital Anxiety and Depression Scale 

(HADS); 34,7%; n = 8; E3, E8, E9, E11, E16, E18, E22, E23) e da Patient Health Questionnaire 

Depression Scale (PHQ; 13,0%; n = 3; E6, E20, E21). Demais estudos utilizaram a CES-D 

(Center for  Epidemiologic Studies – Depression Scale (CESD-R), Depression and Somatic 
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Symptoms Scale (DSSS-1) Diagnostic Interview Schedule Version III-R, correspondendo a 13,0% 

(n = 3; E4, E15, E23) em relação ao total de estudos selecionados para a revisão. 

Análise de conteúdo 

Ocorrência 

Sintomas depressivos foram encontrados em todas as amostras de pacientes com LC.A 

mensuração desses sintomas ocorreu ou por meio de investigação da prevalência na amostra (n = 

15; 65,2%; E1, E2, E3, E5, E8, E9, E11, E13, E15, E16, E18, E19, E20, E22, E23) ou por 

identificação da pontuação média obtida pelos participantes em instrumentos específicos de 

mensuração da depressão (n = 8; 34,8%; E4, E6, E7, E10, E12, E14, E17, E21). Considerando o 

critério de investigação da prevalência, em 21,7% do total dos estudos foi evidenciada a 

ocorrência de depressão em mais da metade da amostra (n = 5; E1, E5, E9, E18, E19). Nesses, 

8,6% dos estudos avaliaram o nível da depressão, encontrando sintomas depressivos moderados 

(n = 2; E1, E19). A prevalência de depressão nos demais estudos variou de 6,3% a 41,4% em 

relação a amostra total. 

Os estudos que tiveram como parâmetro a pontuação média de grupos de pacientes com 

LC em instrumentos específicos que avaliam depressão identificaram presença desses sintomas 

acima do ponto de corte padronizado pelo instrumento. Entretanto, apenas 13,0% fizeram 

referência ao nível de depressão encontrado, o qual variou de leve a moderado (n = 3; E10, E12, 

E21). Esses estudos, em sua maioria, tiveram como objetivo comparar subgrupos de pacientes 

com LC (n =7), havendo apenas um artigo que utilizou como controle indivíduos sem LC (E17).  

Variáveis associadas à depressão 

Características Sociodemográficas  

As características sociodemográficas foram analisadas em relação à presença de sintomas 

depressivos em 39,1% dos estudos (n = 9; E2, E3, E4, E11, E12, E14, E16, E20, E23). Nesses, 
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todos fizeram referência ao sexo, em que 8,6% do total de estudos (n = 2; E3, E4) representaram 

os trabalhos que relataram diferenças não significativas, e 26,0% foi o percentual de pesquisas 

em que o sexo feminino apresentou pontuação maior e acima do corte para sintomas depressivos 

quando comparado ao grupo dos homens (n = 6; E2, E11, E12, E14, E16, E23). Nesses estudos, o 

percentual médio de mulheres com depressão e LC foi de 39,5%. Apenas 4,3% do total dos 

estudos identificaram predominância de sintomas depressivos em pessoas do sexo masculino (n = 

1; E20). Em 8,6% dos artigos selecionados houve consideração do nível de escolaridade, em que 

foi encontrada a relação entre sintomas depressivos e nível de escolaridade baixo (n = 2; E2, 

E20). Esses estudos também salientaram o estado civil e identificaram que pessoas com LC e 

pontuações altas em instrumentos que avaliavam depressão se encontravam casadas.  

Comorbidades psiquiátricas 

Ansiedade (n = 6; E3, E7, E10, E11, E19, E23) e insônia (n = 5; E9, E12, E20, E23) 

foram as comorbidades mencionadas nos estudos, especificamente em 43,4% deles (n = 10). Os 

estudos encontraram níveis altos de ansiedade nas amostras de pacientes com LC e depressão 

(E19) e destacaram relação com maior incapacidade, presença de crenças disfuncionais, menos 

atitudes positivas diante da dor (E3), maior percepção de dor, amplificação dos sintomas físicos, 

incapacidade e baixa adesão ao tratamento (E7; E10), redução da probabilidade de recuperação 

(E11), e maior gravidade da dor e da insônia (E23). A relação insônia e LC implicou maior 

intensidade de dor, em que a dor predispôs a dificuldades relacionadas ao sono e estas agravaram 

o quadro álgico (E9, E12, E20, E23). 

Outros fatores associados à LC e depressão 

Diversos fatores foram significativamente associados à presença de sintomas depressivos 

na LC. Incapacidade (n = 4; E3, E5, E6, E21) e intensidade de dor (n = 4; E9, E18, E20, E 21) 

foram os fatores mais estudados, os quais apresentaram correlação positiva com depressão. 
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Fadiga foi citada em 13,0% dos estudos, sendo seu aumento associado com pontuações maiores 

de depressão (n = 3; E13, E14, E16). Em 8,6% dos artigos foram estudadas as relações com 

qualidade de vida (n = 2; E7, E20), resiliência (n = 2; E8, E21), – em que foi salientado piora 

desses índices na presença de depressão - e maior número de consultas e cirurgias (n = 2; E20, 

E21) quando os pacientes apresentavam quadro depressivo. Demais aspectos psicológicos e 

ocupacionais associados à LC e depressão encontrados foram mencionados em apenas um estudo 

cada um e se referiram a estratégias de enfrentamento menos eficientes (n = 1; E21), menor 

produtividade no trabalho (n = 1; E20), maior risco para cronificação (n = 1; E15), baixa auto 

eficácia, presença de crenças de medo-evitação, de solicitude (n = 1; E13) e de incapacidade (n = 

1; E3), somatização (n = 1; E8) e alexitimia (n = 1; E7). 

Discussão 

A compilação de dados em revisões integrativas busca sintetizar conhecimento e 

favorecer avanços na compreensão acerca de determinado assunto (Whittemore & Knafl, 2005). 

Com essa finalidade, o objetivo do presente estudo foi reunir principais achados e fatores 

psicológicos associados a sintomas depressivos em pessoas com LC na literatura científica. 

Observou-se que, quanto ao país onde foram realizadas as pesquisas, houve variedade 

referente à distribuição. Dados atuais já confirmaram que a dor lombar foi a principal causa de 

DAYLs em 126 dos 195 países e territórios (James et al., 2018), o que revela que a LC é um 

problema de saúde global. Além disso, ela está dentre as três principais causas para a perda de 

saúde no mundo, ao lado da cefaleia e transtornos depressivos (James et al.,2018), o que torna a 

associação entre LC e depressão comorbidades de ampla expansão mundial e, portanto, 

consistente com os achados desta revisão. 

No que diz respeito à área de concentração dos estudos selecionados, a maioria foi 

publicada em periódicos da medicina (91,3%). Esse fato mostrou haver um campo de pesquisa e 
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prática vasto e possivelmente ainda pouco explorado pela psicologia. Vale ressaltar que não 

foram encontrados artigos em bases como a PsycINFO e que em apenas dois estudos os 

pesquisadores eram psicólogos (E10, E15). Diante disso, compreende-se que contribuições 

relevantes poderiam ser construídas a partir do aporte teórico-técnico da psicologia da saúde, pois 

é a especialidade da psicologia que tem por princípio investigar e atuar sobre variáveis 

psicológicas interferentes na manutenção da saúde e no desenvolvimento de doenças (Almeida & 

Malagris, 2011).  

O número de publicações que salientaram a relação entre LC e depressão correspondeu a 

quase o dobro nos últimos cinco anos, se comparado aos cinco anos anteriores. Isso pode ser 

compreendido à luz do crescimento da importância do modelo biopsicossocial nos estudos sobre 

dor. Apesar de esse modelo ter sido introduzido há pouco mais de 40 anos no entendimento sobre 

doenças de um modelo geral, ele foi ressaltado na nova taxonomia da American Pain Society 

(APS) em 2014 (Turk et al., 2016), fato que pode ter contribuído para o aumento do quantitativo 

de publicações nesse período. O Analgesic, Anesthetic, and Addiction Clinical Trial Translations, 

Innovations, Opportunities, and Networks (ACTTION-APS) é uma recomendação desenvolvida 

considerando cinco dimensões inter-relacionadas, dentre fatores físicos e mecanismos 

psicossociais, os quais devem ser aplicados na avaliação, diagnóstico e tratamento da dor crônica 

(Turk et al., 2016).  

A análise das médias de idade das amostras mostrou haver maior concentração de LC em 

pacientes com idades entre 40 e 72 anos. Faixa etária similar foi encontrada no estudo de 

Nascimento e Costa (2015), em que a ocorrência maior de LC se deu entre pacientes com, no 

mínimo, 40 anos de idade. Os mesmos autores explicam que o impacto de mudanças decorrentes 

do processo de envelhecimento (a exemplo de problemas posturais, redução da flexibilidade e 

maior degeneração osteomuscular) torna o aumento da idade importante fator de risco para 
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cronificação da dor. Entretanto, apesar de os estudos dessa revisão não terem esclarecido 

possíveis diferenças na expressão dos sintomas depressivos considerando a faixa etária, a média 

de idade permite observar que adultos mais velhos podem constituir o grupo mais vulnerável para 

a coocorrência entre LC e depressão. Esse dado pode ajudar a compor uma compreensão 

multifatorial da experiência de dor de pessoas com essa faixa etária e melhor adequar as 

estratégias clínicas a esse grupo. 

Considerando os estudos em que houve predominância do sexo feminino na manifestação 

de sintomas depressivos, a percentagem média de mulheres com LC e depressão foi 39,5%. Há 

explicações na literatura que revela haver uma tendência das mulheres em focar nos aspectos 

emocionais da dor, sendo a duração e a intensidade da dor maiores em mulheres, ao passo que os 

homens se concentrariam principalmente em suas sensações físicas (Zavarize & Wechsler, 2016). 

Entretanto, apesar desses dados e da predominância do sexo feminino ter sido encontrada em 

outros estudos (por exemplo, Figueiredo et al., 2013; Görge et al., 2017; Harden et al., 2016), em 

nenhum dos artigos revisados foi verificado esse dado e também não foram substancialmente 

esclarecidas as razões que poderiam embasar a diferença entre os sexos. Assim, não foi possível 

reunir explicações para justificar possíveis diferenças considerando essa variável. Dados recentes 

do GBD (2018) revelaram que a lombalgia crônica tem impactado tanto a saúde de homens como 

de mulheres, dado que pode ajudar a melhor compreender a distribuição da doença e reorientar o 

planejamento de políticas de saúde de pessoas com LC.  

Ao investigar as relações entre aspectos sociodemográficos, LC e depressão, observou-se 

nos estudos heterogeneidade na caracterização da amostra, o que impediu de sumarizar dados que 

explicassem a contribuição de variáveis contextuais, a exemplo de situação ocupacional, renda, 

escolaridade, estado civil. Esse tipo de achado tem sido colocado como importante para a 

compreensão da experiência de dor, visto que favorecem uma abordagem multifatorial. Cohen et 
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al. (2018) ressaltam esse aspecto ao reanalisarem o conceito de dor proposto pela International 

Association for the Study of Pain (IASP), definindo-a como uma experiência angustiante 

associada a dano tecidual real ou potencial com componentes sensoriais, emocionais, cognitivos e 

sociais. A amplitude deste conceito garante a conclusão de que melhor apreensão dos fatores 

contextuais ajudaria a compreender de que maneira eventos, situações, rotinas podem contribuir 

para a formulação de crenças disfuncionais e comportamentos desadaptativos a respeito da dor, 

ou como poderão influenciar a exacerbação, efeito e manutenção da dor e incapacidade associada 

(Lintom et al., 2018; Turk et al., 2016). Percebe-se, em suma, que os estudos que se propõem a 

entender a relação entre LC e depressão carecem de mais robusta compreensão das características 

sociodemográficas e ambientais nas quais estão inseridas a amostra, além de suas interações com 

as variáveis estudadas. 

Poucos estudos dentre os selecionados foram do tipo longitudinal, pois 69,5% das 

pesquisas foram do tipo transversal. Estudos que buscam avaliar essas variáveis ao longo do 

tempo seriam relevantes para compreender o impacto dos sintomas depressivos ao longo do 

tratamento/reabilitação e, consequentemente, contribuiriam para o entendimento de fatores 

psicológicos que podem atuar como protetivos ou vulnerabilizar indivíduos no curso da LC 

(Furtado et al., 2014). A partir disso, identificou-se a necessidade da realização de mais estudos 

longitudinais na investigação dos sintomas depressivos e LC, especialmente se considerados na 

perspectiva da psicologia da saúde, já que forneceriam informações, por exemplo, dos fatores 

psicológicos que podem mediar ou modular a relação entre LC e depressão.   

A mensuração dos sintomas depressivos foi realizada em sua grande maioria por 

profissionais não psicólogos (91,3% dos estudos), sendo a identificação desses sintomas baseada 

apenas em instrumentos de autorrelato. Os dois instrumentos mais utilizados pelos estudos (BDI, 

HADS) são recomendados pela Sociedade Americana de Reumatologia e dados precisos para o 
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rastreamento diagnóstico da depressão em adultos podem ser obtidos a partir deles, pois possuem 

validade, boa sensibilidade e consistência interna (Andriushchenko et al. 2003; Smarr & Keefer, 

2011). Entretanto, a maneira como a mensuração possivelmente foi executada pode ter 

favorecido o pouco refinamento dos dados (em níveis dos sintomas depressivos, por exemplo) ou 

mesmo contribuído para possíveis variações de interpretação dos escores referentes à relação 

entre LC e depressão, limitações encontradas nos artigos selecionados e que poderiam ser 

superadas com a presença do psicólogo nessas investigações em razão de sua experiência clínica.  

Maior diferenciação quanto a perfis psicológicos poderia fornecer indicadores prognósticos 

físicos e psicológicos importantes, facilitar categorizações de risco para pacientes com LC, e, 

consequentemente, favorecer a efetividade do tratamento. 

Em todas as amostras de pacientes com LC investigadas nos estudos deste levantamento  

foram encontrados sintomas depressivos clinicamente significativos, associados a presença de 

atribuições negativas à experiência de dor, bem como de todo um funcionamento cognitivo que 

as mantém ativas, além de um reduzido processo de pensamentos positivos em comparação com 

pacientes não deprimidos e com dor  (Edwards et al., 2016; Feitosa et al., 2016; Turk et al., 

2016). Outras pesquisas já afirmaram que humor mais deprimido e maior exposição a eventos 

traumáticos na vida foram fortes preditivos da evolução para quadros crônicos na cervicalgia e na 

dor lombar (Morlion et al., 2018; Denk & McMahon., 2016). O Canadian National Population 

Health Survey 95, com 9909 participantes, descobriu que os indivíduos sem dor com depressão 

eram mais propensos a desenvolver dor lombar dentro de 2 anos do que pessoas sem depressão 

(Hartvigsen et al., 2018). Embora essas associações tenham sido verificadas nesta revisão e em 

outros estudos, ainda não se esclareceu por que algumas pessoas com LC apresentam a 

sintomatologia depressiva e outras não, o que mereceria mais estudos que investigassem a 
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existência de possíveis relações com determinados perfis psicológicos como, por exemplo, com 

estilos de regulação emocional. 

Verificou-se que a presença de depressão na LC foi associada à ocorrência de ansiedade 

em 21,7% dos estudos avaliados nesta revisão. O’Sullivan et al. (2018) esclareceram que na LC 

fatores emocionais negativos também podem incluir altos níveis de estresse percebido e respostas 

negativas aos estressores sociais, ocasionando ansiedade relacionada à dor e humor deprimido 

ligado à perda de capacidade funcional e qualidade de vida. Ambos os transtornos contribuiriam 

para manutenção de um círculo vicioso de medo-evitação, o qual desempenha um papel 

significativo na interação entre dor, experiência cognitiva e afetiva disfuncional e incapacidade 

resultante da perpetuação da dor (Marshall et al., 2017; Nava-Bringas et al., 2016; Turk et al., 

2016). De fato, nesta revisão, foram obtidas evidências, dentre os fatores psicológicos 

categorizados, da existência de crenças de medo-evitação e incapacidade, o que aponta para a 

consistência desses achados.  

Nos estudos em que foram verificadas associações com insônia, houve maior força de 

relação com a depressão se comparada à relação com medidas de intensidade de dor. Isso pode 

significar que a insônia pode apenas exacerbar sintomas de dor e, secundariamente, a dor pode 

agravar as dificuldades referentes ao sono. Portanto, em pacientes com LC, a insônia pode 

predispor a ocorrência de depressão e o quadro álgico pode potencializar a interferência no sono. 

Dados similares verificaram que a insônia aumentou em três vezes o risco de depressão em 

pacientes com dor lombar (Afolalu et al., 2018).  

Demais fatores psicológicos encontrados nesta revisão (estratégias de enfrentamento, 

crenças de auto eficácia, incapacidade de solicitude, e resiliência) vão ao encontro de algumas 

conclusões já existentes na literatura. O estudo de Viniol et al. (2013), por exemplo, é 

corroborado pela pesquisa de DiNapoli et al. (2016), ao concluírem que pacientes com LC e com 
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recursos de enfrentamento menos eficientes apresentaram maior sofrimento psicológico, maior 

dor e aumento da incapacidade. Salvetti et al. (2012) verificaram em amostra de pacientes com 

LC e depressão a ocorrência em 67,2% de crenças de autoeficácia reduzida. Skidmore et al. 

(2015) coadunam-se a esses dados ao afirmar que a relação entre a mudança nos sintomas 

depressivos e na dor foi totalmente explicada pelo efeito indireto de mudanças nas crenças de 

autoeficácia. Crenças de solicitude e incapacidade encontradas no estudo de Barbosa et al. (2018) 

já tinham sido relatadas no estudo de Loduca (2014). Jegan et al. (2017) encontraram associação 

negativa entre depressão e resiliência, corroborando dados de Ankawi et al. (2017), em que o 

aumento da resiliência geral esteve associado a menor intensidade da dor e melhora resultados de 

saúde mental na dor crônica.  Apesar de esses dados serem apresentados como estatisticamente 

relevantes nos estudos desta revisão, não houve esclarecimento acerca da maneira como 

interagem com sintomas depressivos na LC. Essas relações apareceram individualmente nas 

pesquisas e isso dificultou o agrupamento significativo de dados que explicassem de forma 

detalhada as possíveis relações entre essas variáveis, o que revela a necessidade de maior 

compreensão dos fatores implicados em estudos futuros. 

A piora do desempenho físico na presença de sintomas depressivos (a exemplo de fadiga e 

maior incapacidade), assim como influência deletéria em aspectos ocupacionais (como queda de 

produtividade no trabalho) também se apresentaram significativas nos estudos revisados. Por 

exemplo, Garbi et al. (2014) verificaram que pensamentos negativos e fadiga foram sintomas 

frequentes em casos de depressão, havendo maior ocorrência de incapacidade entre indivíduos 

com dor intensa, dor prolongada, baixa auto eficácia, altos níveis de medo e evitação da dor. No 

estudo de Nava-Bringas et al. (2015), mesmo após participarem de programas de exercícios de 

estabilização da coluna lombar, pacientes deprimidos apresentaram escores mais altos em escalas 

de dor e incapacidade no início e no final do tratamento se comparado a pacientes sem depressão. 
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Logo, sintomas depressivos associados à LC tendem a interferir em aspectos físicos e 

ocupacionais. 

Como um todo, é possível afirmar que, à luz dos objetivos propostos, os principais 

achados remeteram à confirmação da presença de sintomas depressivos ante a cronificação da dor 

lombar. Pessoas a partir de 40 anos podem ser o grupo mais vulnerável à coocorrência dessas 

doenças. A piora do desempenho físico e ocupacional pode ser acompanhada da presença de 

ansiedade e insônia. Os fatores psicológicos encontrados se referiram à presença de estratégias de 

enfrentamento menos eficientes, crenças de baixa auto eficácia, incapacidade, solicitude, além de 

baixa resiliência. 

Apesar de os critérios de inclusão da revisão terem sido planejados para garantir maior 

homogeneidade das amostras investigadas, isso não foi aplicado quanto à metodologia dos 

estudos e no que diz respeito à etiologia da LC, de modo que os artigos nesses aspectos foram 

bastante heterogêneos. Além disso, é possível ter existido viés de seleção, pois houve a inclusão 

apenas de artigos de acesso livre ou permitidos apenas via acesso Portal da CAPES, incorrendo 

em possíveis perdas de estudos elegíveis. Por não se tratar de uma metanálise, não foram 

calculados os tamanhos de efeito obtidos das relações entre, por exemplo, sintomas depressivos e 

grupos com e sem LC. É importante ressaltar também que as correlações levantadas nos estudos 

tiveram origem em pesquisas transversais em sua grande maioria, merecendo cautela quanto às 

conclusões, já que o ideal para esse tipo de dado seria o estudo longitudinal. 

Considerando-se a possibilidade de continuidade de estudos no campo da psicologia da 

saúde, observou-se a necessidade de maior robustez na investigação de variáveis contextuais, a 

exemplo do estado civil, renda, escolaridade e fatores ocupacionais, além de possíveis fatores 

ambientais reforçadores de crenças disfuncionais sobre a dor. Acredita-se que há necessidade de 

maior investimento em estudos longitudinais e seu objetivo seria preencher lacunas apresentadas 
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pelos estudos, as quais, de maneira geral, remetem ao pouco esclarecimento de quais fatores 

psicológicos pesaram na manifestação dos sintomas depressivos na LC. Além disso, os estudos 

que se propuseram a identificar fatores comórbidos entre LC e depressão realizaram associações 

isoladas entre as variáveis, não permitindo apreender possíveis dinâmicas de interação entre elas 

a ponto de perfazer, por exemplo, um modelo teórico explicativo da depressão na LC. Estudos 

com essa finalidade poderiam esclarecer os motivos, em termos de fatores mediadores e 

moduladores psicológicos, pelos quais pessoas com LC apresentam depressão e outras não. 

Pesquisas futuras nessa direção, bem como o desenvolvimento de possibilidades terapêuticas de 

caráter preventivo, psicoeducativo e de instrumentos de rastreio mais efetivos seriam corolários 

desse conhecimento a respeito da LC e suas relações com a sintomatologia depressiva. 
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Figura 1. Etapas de seleção dos artigos incluídos na revisão integrativa sobre sintomas depressivos e LC.
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Tabela 1  

Síntese dos Artigos que Avaliaram Lombalgia Crônica e Depressão 

Autoria, ano 

(país; área) 
Objetivo principal 

Participantes com LC e 

instrumentos 
Principais resultados 

(E1) Amaral et 

al., 2010 

(Brasil; 

Medicina) 

Descrever as condições 

psicossociais no momento da 

indicação cirúrgica. 

32 participantes (M =44,3anos± 

9,5;13 mulheres e 14 homens); 

BDI1. 

Nível de depressão encontrado na amostra foi 7 vezes maior se 

comparado a uma população normal. 52% da amostra apresentou 

quadro depressivo. Destes 64% eram mulheres, 28% com nível 

moderado, 24% com nível leve. 

(E2) Antunes 

et al., 2013 

(Brasil; 

Medicina) 

Descrever características de dor, 

cinesiofobia e qualidade de vida 

associada à depressão. 

193 participantes (M = 43,8 anos± 

11,9;72,5% de mulheres e 27,5% de 

homens); BDI. 

32,1% da amostra apresentaram sintomas depressivos. Destes, 

90,3% eram mulheres, 41,9% eram casados, 48,3% estudaram até o 

ensino médio. 

(E3) Barbosa 

et al., 2018 

(Brasil; 

Medicina) 

Avaliar o comportamento das 

crenças e atitudes na LC e 

correlacioná-las com a 

intensidade da dor, 

incapacidade, ansiedade e 

depressão. 

82 participantes (M = 43,2 anos 

±10,70; 51,22% mulheres; 48,78% 

homens; HADS2. 

41,4% da amostra apresentaram depressão. Não houve diferença 

entre os sexos. Crenças associadas significativamente à depressão: 

solicitude (2,80; p =0,0002) e incapacidade (3,18; p = 0,014). 

(E4) Davis et 

al., 2015 

(Estados 

Unidos; 

Medicina) 

Comparar subgrupos de 

pacientes com LC encaminhados 

para avaliação psicológica para 

implante de estimulador ou para 

manejo comportamental da dor. 

 

102 participantes (M = 

53,7anos±14,3; 64% mulheres). 

Grupo de pacientes para implante 

(n = 73) 45 eram mulheres e 28 

homens. Grupo de pacientes para 

manejo comportamental (n = 29) 20 

eram mulheres e 9 eram homens); 

CESD3, 

Grupo destinado ao manejo comportamental apresentou pontuação 

média compatível com a presença significativa de sintomas 

depressivos (24.9 ±10.7). Estes foram ausentes no grupo de 

pacientes para implante. Não houve diferenças quanto às 

características sociodemográficas.  

(E5) Garbi et 

al., 2014 

(Brasil; 

Enfermagem) 

Medir a intensidade da dor, 

identificar os níveis de 

incapacidade e depressão e 

correlacionar essas variáveis. 

60 participantes (M = 54,8 anos; 

63,3% eram mulheres, 

36,6%homens;); BDI. 

61,6% dos sujeitos pontuaram acima de 20, sugerindo sintomas 

depressivos; pontuação média da amostra do estudo foi de 24,9. 

Incapacidade se correlacionou positiva e moderadamente à 

depressão (0,362; p = 0,01). 

(E6) Gebauer 

et al., 2015 

(Estados 

Unidos; 

Medicina)  

 

Determinar se características dos 

candidatos a benefícios por 

incapacidade diferem daqueles 

que o recebem por invalidez e se 

ambos diferem dos pacientes que 

não dependem de tais 

pagamentos. 

213 participantes (M =49 

anos±12,1; 66% eram mulheres, 

34% homens); PHQ-84. 

Presença de sintomas depressivos em pacientes que apresentaram 

intensidade de dor moderada e severa. Pontuação média foi de 10 ± 

6,7. Cada unidade de aumento nos sintomas de depressão foi 

positivamente associada ao pedido de benefício por incapacidade, 

comparado com não estar recebendo benefícios ([OR] = 1,13; [CI] 

de 95% 1,01–1,26). 
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(E7) Martins 

et al., 2017 

(Brasil; 

Medicina) 

Investigar qualidade de vida, e 

alexitimia em uma amostra de 

indivíduos com síndrome da 

falha cirúrgica (G1) em 

comparação com pacientes que 

não sofreram intervenção 

cirúrgica (G2); analisar 

correlações entre intensidade de 

dor e sintomas de ansiedade e 

depressão. 

G1 = 38 participantes; G2 = 42 

pacientes. Considerando a amostra 

total, 67% eram mulheres e 33% 

homens; M =42,3 anos±5,8; BDI. 

Sintomas depressivos significativos em ambos os grupos (G1= 

24,9±12.6; G2 =18,6 ±5.4). Escores médios significativamente 

mais elevados de alexitimia (p<0,01), ansiedade e depressão no 

G1(p<0,001) e pior qualidade de vida em todos os domínios, se 

comparado ao G2.  

 

(E8) Jegan et 

al., 2017 

(Alemanha; 

Medicina) 

Examinar o impacto longitudinal 

da resiliência e dos recursos de 

enfrentamento na incapacidade, 

além dos fatores de risco 

estabelecidos. 

423 participantes (57,7% eram 

mulheres, 42,3% homens M =56,6 

anos±14,1); HADS. 

Sintomas depressivos clinicamente relevantes foram relatados por 

22,2% dos pacientes. Somatização e depressão (0,36; p < 0,001) 

foram positivamente associadas entre si e negativamente com 

resiliência (respectivamente, −0.21, p < 0,001; – 0.48, p < 0,001) e 

enfrentamento (respectivamente, −0,13, p < 0,05; – 0, 31, 

p < 0,001). 

(E9) Kim et 

al., 2015 

(Coreia; 

Medicina) 

Determinar os fatores de risco 

associados à insônia clínica em 

pacientes com LC. 

481 participantes (195 homens e 

286 mulheres; M = 58,2 anos ± 

16,7); HADS. 

Sintomas depressivos clinicamente relevantes em 79,6% dos 

pacientes. Alto nível de depressão foi associado à insônia clínica. 

(E10) Moix et 

al., 2011 

(Espanha; 

Medicina) 

Avaliar a influência da 

gravidade da dor, 

catastrofização, raiva, ansiedade 

e depressão na incapacidade  

123 participantes (M = 50,4 

anos±13,5; 69,7% eram mulheres, 

30,3% homens); BDI. 

Pontuação média da amostra indicou a presença de sintomas 

depressivos em nível moderado (23.2 ±13.2).  

(E11) 

Nordstoga et 

al., 2017 

(Noruega; 

Medicina) 

Investigar a influência 

prospectiva da dor 

multirreferida, depressão, 

ansiedade, auto avaliação da 

saúde e incapacidade 

relacionada à dor na recuperação 

da LC. 

7523 participantes (4484 mulheres 

e 3039 homens; as idades variaram 

entre 47-51 anos); HADS. 

Sintomas depressivos significativos em 6,3% da amostra. Neste 

grupo, os sintomas foram presentes em mulheres que fizeram 

referência a mais de 4 locais de dor além da LC (4,3% da amostra; 

65 ±4.3). Escores para ansiedade e depressão foram associados à 

possibilidade reduzida de recuperação. RR (95% CI) para grupo de 

mulheres foi de 0,90(0,76 a 1,07); homens, 0,85 (0,73 a 0,99). 

(E12) 

Rodrigues-De-

Souza et al., 

2016 (Brasil; 

Fisioterapia) 

Determinar as diferenças na 

percepção da dor entre 

indivíduos com LC que vivem 

no Brasil e na Espanha. 

30 brasileiros (M =49,7anos ± 10,5; 

17 mulheres e 30 homens); e 30 

espanhóis (M =51,1 anos ±13,0; 16 

mulheres e 14 homens); BDI-II5. 

Sintomas depressivos em grau leve apenas no grupo dos espanhóis 

(11,1±9.4). Considerando o sexo, foram presentes apenas em 

mulheres espanholas. Neste grupo houve pior qualidade do sono. 

(E13) Salvetti 

et al., 2012 

(Brasil; 

Enfermagem) 

Identificar a prevalência LC e os 

fatores associados à 

incapacidade. 

 

177 participantes (M = 46,9 anos± 

9,67; 72,3% eram mulheres e 

27,7% homens); BDI. 

36,7% dos indivíduos apresentaram escore compatível com disforia 

ou depressão. Entre estes 33,3% estavam fatigados, 67,2% auto 

eficácia baixa e 61,0% com elevado grau de medo e evitação da 
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dor. Esses pacientes apresentaram chance 1,2 vezes maior de 

estarem incapacitados do que aqueles sem sintomas depressivos. 

(E14) Salvetti 

et al., 2013 

(Brasil; 

Enfermagem) 

Determinar a prevalência e os 

principais fatores relacionados à 

fadiga em pacientes com LC. 

215 participantes; (M = 44,7 anos 

±11,1; 65,1% eram mulheres e 

34,9% homens); BDI. 

Prevalência de fadiga em 26% da amostra. Neste grupo houve 

presença de sintomas depressivos moderados (22,1± 11,8) e 63% 

eram mulheres. O aumento de um ponto no escore de depressão 

aumentou a fadiga em 9%. 

(E15) Shaw et 

al., 2010 

(Estados 

Unidos; 

Medicina) 

Avaliar se os diagnósticos 

psiquiátricos pré-existentes 

aumentam a probabilidade de 

transição da dor subaguda para a 

crônica. 

140 homens (M = 30 anos, ± 7.19); 

Diagnostic Interview Schedule 

Version III-R. 

 

 

10,7% da amostra apresentaram TDM10 após 6 meses. Destes, 

87,5% evoluíram para LC. Pacientes com história de TDM ao 

longo da vida tiveram 5 vezes mais chances de terem “dor crônica” 

6 meses após o início da dor. Risco de transição para dor crônica 

foi significativamente elevado na presença de diagnóstico de TDM. 

(E16) 

Snekkevik et 

al., 2014 

(Noruega; 

Medicina) 

Examinar a prevalência de 

fadiga substancial, associações 

entre fadiga, depressão e dor, e 

se a fadiga previu incapacidade a 

longo prazo. 

569 participantes (M = 44,3 anos, 

±9,70; 50,3% eram mulheres, 

49,7% homens); HADS 

Sintomas depressivos significativos em 18,3% da amostra. 70,0% 

dos pacientes com LC relataram fadiga substancial, com maioria de 

mulheres.  

(E17) Telci et 

al., 2013 

(Turquia; 

Medicina) 

Mostrar o impacto da LC no 

desempenho físico, 

comportamento evitativo e 

sintomas depressivos em idosos 

com LC (GLC) e sem LC (GC) 

91 participantes (GLC= 66,1% 

mulheres e 33,9% homens; M 

=71,2 anos± 6,40s; GC = 40% 

mulheres e 60% homens; M = 72.5 

anos ± 7.34); GDS6. 

Pontuação média indicativa da presença de sintomas depressivos 

em GLC (14.12 ± 6.01) quando comparada à obtida pelo GC. 

(E18) Thomas 

et al., 2010 

(França; 

Medicina) 

Avaliar o medo, crenças, 

catastrofização e cinesiofobia 

em pacientes com LC prestes a 

iniciar reabilitação. 

50 participantes (M = 50,26 

anos±11,4; 30% eram mulheres 

70% homens) HADS. 
 

Sintomas depressivos significativos presentes em 55,1% da amostra 

(9,6 ±2.8). Diferenças significativas na avaliação da dor quando 

comparado ao grupo com pontuação abaixo do ponto de corte para 

depressão.  

(E19) Trocoli 

et al., 2016 

(Brasil, 

Medicina) 

Avaliar a prevalência de 

ansiedade, depressão e 

cinesiofobia  

65 participantes com idade entre 

22-77 anos (18 eram homens; 47 

mulheres; M =55 anos); BDI. 

66,2% dos pacientes apresentaram depressão leve, enquanto 20% e 

13,8% apresentaram depressão moderada e grave, respectivamente. 

(E20) Tsuji et 

al., 2016 

(Japão; 

Medicina) 

Investigar o impacto da 

depressão na qualidade de vida, 

e a relação entre depressão, 

prejuízos no trabalho e uso de 

serviços de saúde em pacientes 

com LC no Japão. 

425 trabalhadores (M =53,9 anos ± 

14,16; 44% eram mulheres, 56% 

homens); PHQ-97. 

 

Sintomas depressivos em 16,4% da amostra. Destes, 47,1% eram 

mulheres, 64,2% estavam ativos, 55,7% eram casados, 61,4% não 

tinham o ensino superior, 50% tinham dificuldade para dormir, 

52,4% tinham LC moderada, 62,6% relataram problemas de 4-6 

vezes por semana por conta da dor. A depressão se associou com 

maior intensidade e níveis de dor (0,267; p = <0,001), menor 

qualidade de vida (0,267; p = <0,001) menor produtividade do 

trabalho (0,990; p =<0,001) e aumento do uso de serviços de saúde 

(0,115; p = 0,077). 
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(E21) Tsuji et 

al., 2018 

(Japão; 

Medicina) 

Investigar a relação entre 

presenteísmo e qualidade de vida 

relacionada à saúde entre adultos 

japoneses LC. 

239 trabalhadores (M = 50,9 anos 

±13,0; 64,9% eram homens, 35,1% 

mulheres); PHQ-9. 

Alto presenteísmo foi relatado por 47,6% da amostra. Esse grupo 

apresentou de sintomas depressivos moderados (7,5±6,5). 

(E22) Viniol et 

al., 2013 

(Alemanha; 

Medicina) 

 

Caracterizar grupos de pacientes 

com LC no cenário da atenção 

primária. 

 

634 participantes (M = 53,3 anos ± 

13,9; 61,2% eram mulheres e 

38,8% homens); HADS. 

Sintomas depressivos em 31,5% da amostra. A média de idade foi 

de 57,8 anos, 44,2% estavam empregados, e 72,6% aposentados por 

invalidez. Tiveram dor mais pronunciada, alta taxa de incapacidade 

e realizaram mais consultas e operações. Apresentaram maior 

índice de comorbidades psicológicas, tinham a pior resiliência e 

enfrentamento menos eficiente. 

(E23) Wang et 

al., 2016 

(China; 

Medicina) 

Comparar as associações de 

intensidade da dor, depressão e 

ansiedade com insônia entre 

pacientes ambulatoriais 

225 participantes (M =40,7 anos 

±11,4; 45,8% eram mulheres, 

54,2% homens); HADS e DSSS8 

21,8% da amostra apresentou TDM. Destes, 9,3% apresentaram 

episódios recentes de depressão e 66,7% eram mulheres. 56,9% dos 

sujeitos com LC e insônia clínica tinham TDM e/ou transtornos de 

ansiedade. 
1BDI: Back Depression Inventory; 2 HADS: Hospital Anxiety and Depression Scale; 3CES-D: Center for Epidemiologic Studies – Depression 

Scale; 4PHQ-8: Patient Health Questionnaire-8; 5BDI-II: Beck Depression Inventory-II; 6GDS: Geriatric Depression Scale; 7PHQ-9:Patient 

Health Questionnaire-9; 8DSSS: Depression and Somatic Symptoms Scale; 9TEPT: Transtorno de Estresse Pós-Traumático; 10 TDM: Transtorno 

Depressivo Maior. 
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-Capítulo 2- 

Estudo 2 

Dor e emoção: o papel da Regulação Emocional (RE) na manifestação de sintomas 

depressivos na lombalgia crônica (LC) 

Resumo 

Dor é definida como experiência sensorial e emocional desagradável associada a um dano 

tecidual real ou potencial, podendo ser aguda ou crônica. O estudo é uma revisão narrativa 

que teve objetivo apresentar o modelo de regulação emocional de James Gross e as estratégias 

de regulação emocional por ele estudadas como importantes ferramentas teóricas para 

entender a vulnerabilidade de pacientes com lombalgia crônica (LC) ao desenvolvimento de 

sintomas depressivos. Dados apresentados a partir de estudos corroboram essa ideia ao 

enfatizar que o processamento emocional disfuncional, com a presença predominante de 

estratégias supressivas, pode expor indivíduos com LC a sintomas depressivos, interferindo 

na persistência da dor e em maiores níveis de incapacidade física. 

Palavras-chave: lombalgia crônica; depressão; regulação emocional; dor 

 

Pain and emotion: the role of Emotional Regulation (RE) in depressive symptoms in 

chronic low back pain (CLBP) 

Abstract 

Pain is defined as unpleasant sensory and emotional experience associated with actual or 

potential tissue damage, and may be acute or chronic. The study is a narrative review that 

aimed to present the emotional regulation model of James Gross and the strategies of 

emotional regulation as important theoretical tools to understand the vulnerability of patients 

with chronic low back pain (CLBP) to the development of depressive symptoms. Data 

presented from the studies corroborate this idea by emphasizing that dysfunctional emotional 
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processing, with the predominant presence of suppressive strategies, may expose individuals 

with CLBP to depressive symptoms, interfering in the persistence of pain and in higher levels 

of disability. 

Keywords: chronic low back pain; depression; emotional regulation; pain 
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Emoções podem ser definidas como um conjunto de respostas comportamentais e 

cognitivas automáticas, disparadas após a percepção de situações consideradas significativas 

ao organismo, e que tem por objetivo final favorecer o emprego do comportamento mais 

adaptado às demandas de seu contexto (LeDoux & Damásio, 2014).  Um exemplo desse tipo 

de situação é a dor, pois o bem-estar do indivíduo pode se encontrar ameaçado, já que ela se 

trata de uma experiência desagradável associada a um dano tecidual real ou potencial. Assim, 

dor e emoção compõem facetas da mesma experiência. Além disso, o próprio conceito atual 

de dor já faz referência a essa complexidade, pois ela é compreendida tanto como uma 

experiência sensorial quanto emocional (Basbaum & Jessel, 2014).  

Dor, quando persiste e cronifica, torna esse entendimento ainda mais complexo. Para 

além do comprometimento neurobiológico, há estudos que também relacionam a piora do 

quadro álgico a fatores psicológicos, dentre eles fatores emocionais (Delito et al., 2012; 

Ferreira & Pereira, 2016; Geneen et al., 2015; Golob & Wipf, 2014; Traeger et al., 2015; 

Udermann, 2004). Existem hipóteses que centram na atribuição do significado à dor pelo 

indivíduo uma possível explicação das variações de percepção de intensidade, o que poderia 

esclarecer as razões pelas quais pessoas com doenças semelhantes frequentemente sentem dor 

de modo diferente (Brodal, 2017).  

Considerando que a literatura científica já enfatiza a participação das emoções, e que 

estas envolvem um conjunto de processos cognitivos no qual há manejo de informações 

ambientais e internas significativas para o indivíduo, torna-se particularmente relevante 

entender de que maneira as emoções contribuem para a percepção da dor. Alguns estudos 

revelaram que a maneira como os indivíduos regulam emoções pode estar associada à 

presença de dor crônica (Burns et al., 2011; Esteves et al., 2013; Gehart et al., 2018; Gross, 

1998; Joormann & Siemer, 2014; Koechlin et al., 2018; Kökönyei et al., 2013; Koole et al., 

2009; Lumley et al., 2011; Nyklíček et al., 2011; Rost et al., 2016). Além disso, é também 
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reconhecido o impacto da presença de transtornos afetivos, como depressão, na persistência 

da dor, o que corrobora também o fato de que as emoções desempenham papel importante na 

manutenção e piora do quadro álgico (Gehart et al., 2018). 

A lombalgia crônica (LC) é um dos tipos de dor crônica que mais sobrecarrega os 

sistemas de saúde e é reconhecida pelo seu alto potencial incapacitante. LC é a dor localizada 

na região lombossacral persistente por mais de três meses, o que é associado a fatores físicos 

e também psicológicos (Delito et al., 2012; Ferreira & Pereira, 2016; Geneen et al., 2015; 

Golob & Wipf, 2014; Traeger et al., 2015; Udermann, 2004). Em quadros de LC, sabe-se que 

a depressão é um importante preditor na transição de um quadro agudo para crônico (Edwards 

et al., 2016). Em estudos que relacionaram lombalgia e depressão, pacientes com sintomas 

depressivos apresentaram maior intensidade de dor, maior medo de movimento e pior 

qualidade de vida (Antunes et al., 2013; Trocoli & Botelho, 2016). Por tal razão, o 

conhecimento sobre os modos de regulação emocional e sua relação com sintomas 

depressivos pode ser interessante para o esclarecimento de como fatores psicológicos 

interferem na lombalgia crônica (LC). 

Uma das áreas da psicologia que se interessa pela maneira como variáveis psicológicas 

atuam na manutenção da saúde, o desenvolvimento de doenças e seus comportamentos 

associados é a psicologia da saúde (Almeida & Malagris, 2011). Articulada a outros campos 

de especialização, a psicologia da saúde estuda a interação de variáveis cognitivas e 

emocionais com estados de saúde, contribuindo para a compreensão de como a adaptação do 

indivíduo ocorrerá em situações de adoecimento (Remor, 1999). No campo de estudo da dor, 

a psicologia da saúde tem concentrado esforços para apreendê-la a partir de variáveis 

comportamentais, emocionais e cognitivas, indo ao encontro das atuais recomendações de 

compreensão multidimensional da dor. O objetivo seria identificar fatores biomédicos, 
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psicossociais e comportamentais e verificar de que forma influenciam a natureza, gravidade e 

incapacidade física e persistência de dor (Turk & Okifugi, 2014). 

Baseado nesses pressupostos, o presente estudo é uma revisão narrativa que teve como 

objetivo apresentar o construto regulação emocional e possíveis relações com sintomas 

depressivos e com a LC.  Para tanto, este trabalho está dividido em quatro partes: na primeira 

apresentamos o modelo de regulação emocional de James Gross, que se trata de um conjunto 

de explicações acerca do processo gerador de emoções e de que maneira elas podem ser 

reguladas pelas pessoas. O segundo tópico objetivou explicar de que maneira modos 

específicos de regulação emocional contribuem para desfechos em sintomas depressivos. A 

terceira parte teve como finalidade apresentar os achados de estudos que encontraram 

possíveis relações entre regulação emocional, LC e depressão. Por fim, na quarta parte, 

sintetizamos os principais pontos discutidos na revisão, buscando contribuir para o 

entendimento de como LC, depressão e regulação emocional podem estar articuladas. 

Regulação emocional: O modelo de James Gross. 

A regulação emocional (RE) pode ser definida como o emprego de estratégias para 

modificar uma resposta emocional, com o objetivo de adequar o comportamento a uma 

determinada situação (Gross, 1998; Gross, 2014). Se por um lado a resposta emocional inclui 

mudanças cognitivas e fisiológicas, a RE, por sua vez, envolve mudanças na latência, 

magnitude e na forma como os componentes da resposta emocional se inter-relacionam à 

medida que a emoção se desdobra (Gross 2002). 

O processo de RE é iniciado a partir da avaliação de uma situação, que tem por 

parâmetro a análise de significado dos elementos nela presentes e do quanto eles 

correspondem aos objetivos do indivíduo. Os objetivos podem ser duradouros ou transitórios, 

conscientes ou inconscientes, compartilhados ou idiossincráticos. Apenas aquilo que 

apresenta relevância para o indivíduo desencadeia emoções, evocando tendências de respostas 
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nos domínios comportamental, experiencial e fisiológico. Essas respostas podem estar ou não 

adequadas às demandas ambientais, de modo que aquelas que parecem mal adaptadas são 

alvo de esforços cognitivos para alterar o seu curso. A esse processo, através do qual se busca 

influenciar a trajetória da resposta emocional, é o que se entende por RE (Gross, 2014).  

Pode-se pontuar três características da RE: a ativação de um objetivo regulatório, a 

ativação dos processos reguladores condizentes com esse fim e a modulação da trajetória da 

emoção. Quanto aos objetivos, observa-se haver nos indivíduos uma tendência a diminuir 

estados emocionais negativos e aumentar os estados emocionais positivos. Entretanto, pode 

haver situações em que será preciso elevar o estado de emoções negativas (se o objetivo for, 

por exemplo, promover uma postura empática), ou reduzir emoções positivas (a exemplo do 

que muitas vezes acontece diante de convenções sociais). De toda forma, ao regular emoções, 

as pessoas podem ser motivadas por considerações hedônicas (aumentar o prazer e diminuir 

sensações desagradáveis em curto prazo), ou por considerações instrumentais (para alcançar 

algum outro resultado emocional) (Gross, 2014). 

Os processos reguladores das emoções envolvem um ciclo fixo, em que a atenção às 

informações emocionalmente relevantes precede as avaliações cognitivas, e estas, por sua vez, 

precedem o comportamento expressivo. Esses processos regulatórios seriam compostos por 

cinco etapas: (a) seleção da situação, (b) modificação da situação, (c) mobilização da atenção, 

(d) mudança cognitiva e (e) modulação da resposta. A seleção da situação (a) implica 

aproximação ou evitação em relação a lugares, coisas ou pessoas para que a finalidade da 

regulação se efetive. Após a seleção, a situação é modificada (b), porém nem todos os 

aspectos que a compõem serão alvo de atenção para que a regulação aconteça. Assim, a 

distribuição da atenção (c) recrutará os esforços para aquilo que for relevante e a mudança 

cognitiva (d) seguirá o significado pessoal atribuído à situação, o que implicará modificar 

como se pensa sobre a situação ou sobre a capacidade de gerenciar as demandas que ela 
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representa. A modulação da resposta (e) ocorre tardiamente no processo de geração das 

emoções, diminuindo ou amplificando a resposta emocional (Gross, 2002; Gross, 2003). 

As estratégias de RE diferem quanto ao impacto no processo gerador da emoção: 

estratégias focadas nos antecedentes referem-se a coisas que fazemos antes que as tendências 

de resposta emocional se tornem totalmente ativadas. Estratégias centradas na resposta dizem 

respeito a coisas que fazemos quando uma emoção já está em andamento, depois que as 

tendências de resposta foram geradas. Essas duas categorias têm sido amplamente 

investigadas a partir de duas estratégias de RE por serem consideradas as mais utilizadas pelas 

pessoas na vida cotidiana: a reavaliação cognitiva (RE focada nos antecedentes) e a supressão 

(RE focada na resposta) (Gross, 2002; Gross, 2003).  

A reavaliação cognitiva intervém antes que as tendências de resposta emocional sejam 

geradas. Ela pode ser aplicada para diminuir sentimentos negativos, aumentar sentimentos 

positivos e promover comportamentos adaptativos (Nyklíček et al., 2011). Já a supressão é 

definida como inibição consciente do comportamento emocional expressivo em curso, porém 

sem diminuição da experiência emocional, o que pode gerar aumento das respostas 

fisiológicas devido ao esforço demandado para a inibição (Gross, 2014; Nyklíček et al., 

2011).  

Nem sempre a reavaliação é preferível a supressão, pois, a depender do contexto, pode 

ser ineficaz mudar a interpretação precisa de uma situação que comprometa metas 

importantes, sendo melhor mudar a situação propriamente do que reavaliá-la (Gross, 2003; 

Gross, 2014).  O que parece ser essencial para o indivíduo se adaptar de forma saudável, 

sendo um fator protetivo para transtornos mentais, seria a flexibilidade no uso das opções de 

RE nos diversos contextos (Gross, 2014; Nyklíček et al., 2011).  

O interesse científico pela maneira como os indivíduos administram suas emoções se 

justifica pelas descobertas cada vez mais consistentes da relação entre estratégias de RE e 
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estados de saúde físico e mental. Estudos apontam que estratégias de RE empregadas de 

forma inflexível e por repetidas vezes podem ter implicações no bem-estar, na ativação da 

atividade simpática, nos níveis de estresse, nas interações sociais, no desempenho físico, 

profissional e acadêmico, contribuindo para desfechos desadaptativos (Aldão et al., 2010; 

Gross, 1998; Nyklíček et al., 2011).  

Uma forma de mensurar essas estratégias é através do Questionário de Regulação 

Emocional (QRE), desenvolvido por James Gross e Oliver Jonh (2003). Nele, as estratégias 

são avaliadas usando uma escala de dez itens, dentre os quais seis avaliam a tendência 

disposicional para usar estratégias de reavaliação cognitiva e os demais avaliam tendências de 

uso de supressão. Segundo os autores, o instrumento parte do princípio de que os indivíduos 

diferem no uso de reavaliação e supressão, e essas diferenças individuais têm implicações 

para os afetos, o bem-estar e as relações sociais. Por exemplo, estudos apontam que o uso de 

reavaliação tem sido associado com eficácia na diminuição de desgosto (Gross,1998), maior 

experiência e expressão de emoções positivas, satisfação com a vida e menos sintomas 

depressivos (Gross & John, 2003; John & Gross, 2004). Já supressão tem sido relacionada 

com aumento da atividade simpática (Gross, 1998a), comprometimento da memória para 

informações sociais (Richards & Gross, 2000) e mais fortemente com medidas de 

psicopatologia como ansiedade e depressão (Gross & John, 2003), além de senso de 

inautenticidade (Lumley, 2011). 

O conhecimento desses construtos tem sido amplamente utilizado, por exemplo, no 

manejo clínico de transtornos do espectro da ansiedade e depressão (Mennin & Fresco, 2014) 

e no treino da atenção para correção de viés para informações negativas (Macleod & Grafton, 

2014), em terapias comportamentais, favorecendo abordagem mais funcional das emoções 

(Mennin & Fresco, 2014). Especialmente para a depressão, a perspectiva de tratamento inclui 

análise e intervenção referente a (1) mecanismos motivacionais, que dizem respeito a 
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propriedades funcionais e direcionais de uma tendência de resposta emocional; (2) a 

mecanismos regulatórios, os quais refletem a alteração das trajetórias de resposta para que 

sejam mais congruentes com as demandas e restrições contextuais, assim como seus valores 

pessoais ou objetivos; e a (3) consequências da aprendizagem contextual, referindo-se a 

promoção de repertórios comportamentais amplos e flexíveis (Mennin & Fresco, 2014). Logo, 

as metas do tratamento visariam, especificamente, (1) aumentar a consciência motivacional, 

(2) desenvolver capacidades regulatórias e (3) engajar novos repertórios de aprendizado 

contextual. Indivíduos que se submetem a terapias com a perspectiva da teoria da RE, 

aprendem habilidades para aumentar a conscientização dos estados emocionais e 

motivacionais, para aumentar as respostas regulatórias de emoções adaptativas congruentes 

com demandas contextuais, e para elevar o número de ações comportamentais orientadas pela 

regulação focada nos antecedentes (Mennin & Fresco, 2014). 

Percebe-se que o modelo de Gross, além de incrementar estratégias clínicas já 

existentes, permite compreender de que maneira as emoções podem impactar 

significativamente a saúde de forma global, já que interferem e se constituem como uma 

importante variável na adaptação do indivíduo frente as demandas do ambiente (Nyklíček et 

al., 2011). As diferentes estratégias de RE, por sua vez, favorecem o entendimento das 

diversas formas de manejar essas demandas (Nyklíček et al., 2011), o que poderia ajudar a 

responder, por exemplo, como determinados perfis psicológicos podem se relacionar a 

desfechos específicos em saúde.  

Regulação emocional e sintomas depressivos.  

Os modelos de RE têm sido enfatizados para a compreensão do que poderia 

vulnerabilizar as pessoas à depressão (Altuğ et al., 2015; Joormann & Siemer, 2014). Por 

exemplo, indivíduos deprimidos não difeririam no grau em que ficam tristes se comparado a 

uma população saudável, mas sim na incapacidade de reparar ou regular emoções e na escolha 
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preferencial de estratégias desadaptativas e ineficazes, resultando em episódios mais longos 

de tristeza e humor deprimido (Altuğ et al., 2015; Joormann & Siemer, 2014). Por esse 

motivo, os transtornos depressivos têm sido analisados a partir da perspectiva de estudo da 

RE, uma vez que isso pode revelar fatores psicológicos que podem predispor a esse desfecho 

(Altuğ et al., 2015).  

Os processos cognitivos na depressão seriam disfuncionais, com vieses no nível da 

interpretação, atenção e memória, afetando a forma como as emoções são processadas e 

reguladas (Joormann & Siemer, 2014). Estudos mostram que vieses de interpretação podem 

levar a avaliações inflexíveis, automáticas e inconscientes que dificultam a RE através da 

reavaliação, estratégia considerada mais favorável à adaptação (Aldão et al., 2010; Joormann 

& Siemer, 2014). Outras pesquisas revelam que pessoas com depressão não direcionam mais 

vezes sua atenção para informações negativas em relação a controles saudáveis, mas uma vez 

que o material negativo é alvo de sua atenção, elas exibem dificuldades para desvincular-se 

dele (Aldão et al., 2010; Joormann & Siemer, 2014). A manutenção desse estado de atenção 

mantém representações congruentes com o humor ativas na memória de trabalho, impedindo 

que outras informações relevantes para a regulação emocional adaptativa fiquem disponíveis 

para esse tipo de memória (Aldão et al., 2010; Joormann, 2010; Joormann & Siemer, 2014). 

Há estudos que verificaram que a vulnerabilidade à depressão está relacionada a dificuldades 

na RE, especificamente a estratégias disfuncionais, servindo como preditores significativos 

dos sintomas depressivos (Atherton et al., 2015; Ehring et al., 2010). 

A partir desse funcionamento cognitivo, estratégias de reavaliação cognitiva seriam 

menos utilizadas por pessoas com depressão em razão da tendência para interpretar 

negativamente situações provocadoras de emoções e a frequência do seu uso seria 

inversamente proporcional à severidade da depressão (Atherton et al., 2015; Ehring et al., 

2010). A supressão das emoções é uma estratégia frequentemente associada ao aumento 
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sintomas depressivos por conta da ineficácia dessa estratégia para reduzir emoções negativas 

(Aldão et al., 2010; Ehring et al., 2010; Nyklíček et al., 2011; Joormann & Siemer, 2014). 

Atuando apenas no aspecto expressivo, a supressão, pelo contrário, elevaria o contato interno 

com emoções negativas em longo prazo e consumiria recursos cognitivos que poderiam ser 

usados no manejo eficaz das emoções (Aldão et al., 2010; Gross, 2003; Nyklíček et al., 2011; 

Joormann & Siemer, 2014).  

Em outros estudos, as estratégias supressivas foram predominantes em pessoas com 

ansiedade e depressão quando comparadas a um grupo de pessoas sem histórico de 

transtornos mentais, sendo encontrados aumentos significativos de afetos negativos. Esses 

achados estariam relacionados ao fato de a supressão ter favorecido maior nível de evitação 

experiencial, que diz respeito à dificuldade de indivíduos entrarem em contato com 

sentimentos, sensações físicas e pensamentos avaliados de forma negativa, fato que traria 

maior sofrimento psicológico (Campbell-Sills et al., 2006). 

Nota-se, a partir do que foi levantado, que RE pode ser uma variável interessante para 

avaliar predisposição a sintomas depressivos e que a supressão pode ser a estratégia mais 

comumente utilizada por pessoas com esses sintomas, em detrimento de estratégias mais 

adaptativas como a reavaliação, o que levanta a hipótese de que possivelmente pessoas com 

LC e depressão apresentam estratégias de RE disfuncionais. 

Regulação emocional, depressão e lombalgia crônica (LC). 

A piora do quadro álgico e da incapacidade física relacionada à dor crônica não é 

totalmente compreendida. As investigações até o momento identificaram fatores de risco e 

elucidaram alguns processos importantes que impulsionam o desenvolvimento de problemas 

persistentes de dor, dentre eles, os fatores psicológicos (Linton, 2018). Dentre esses fatores, 

os estudos sobre RE assumem particular destaque, pois já se sabe que elementos do 

processamento emocional podem interferir, inclusive, nos níveis de ativação do sistema 
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nervoso simpático (Chen, 2016). Como foi visto, especialmente se o processamento 

emocional contiver aspectos desadaptativos a vulnerabilidade a transtornos mentais, como a 

depressão, torna-se significativa. Esse quadro psiquiátrico, por sua vez, pode contribuir para 

maiores níveis de percepção de dor e incapacidade. 

Alguns estudos corroboram a ideia de que o processamento emocional disfuncional 

pode ser uma característica presente em pacientes com dor crônica em geral. Esteves et al. 

(2013) postularam a associação desse achado ao próprio surgimento da LC, entendendo que 

as emoções se encontram na interface entre processos físicos e psicológicos. Cinco fatores 

individuais foram relacionados nessa pesquisa: experiência emocional empobrecida, 

ineficácia na regulação das emoções, emoções não processadas, uso de estratégias supressivas 

e comportamento de esquiva. Os mesmos autores correlacionaram a piora da dor à estados 

depressivos e ansiosos, ambos resultantes da incapacidade de assimilar efetivamente 

episódios emocionais perturbadores, o que predisporia indivíduos com lombalgia à 

cronificação. Respostas fisiológicas decorrentes desses estados psicológicos também 

contribuiriam para a persistência da dor, já que aumentariam a tensão muscular, 

vasoconstrição e liberação de substância inflamatórias.   

Percebe-se que formas de regular a emoção e a presença de transtornos afetivos 

interferem de forma deletéria no curso da LC, principalmente no que diz respeito à percepção 

de dor e no agravo da condição física. Corrobora essa afirmação as conclusões de Lumley et 

al. (2011), em uma revisão em que verificaram que as emoções podem ser um fator 

contribuinte para a LC, ao lado dos fatores genéticos, contingências e modelos ambientais e 

cognições.  Os estudos de Kökönyei et al. (2013) encontraram que os prejuízos físicos e 

funcionais alteram as repostas emocionais de pacientes com dor crônica, tornando o humor 

negativo e afetando a percepção de dor. Gehart et al. (2018) encontraram flutuações amplas e 

frequentes das emoções negativas em pacientes com dor crônica, sugerindo regulação 
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emocional desadaptativa em razão do possível esgotamento ante a dor e a fadiga. Tais dados 

remontam à ideia de que, possivelmente, RE disfuncionais e sintomas depressivos perpetuam 

um ciclo em que fatores físicos, emocionais e cognitivos mantém e prolongam a dor (Gehart 

et al., 2018), fato relevante para o entendimento dos aspectos psicológicos da LC. 

No que diz respeito ao tipo de estratégia de RE, Esteves et al. (2013) destacaram haver 

maior uso de estratégias supressivas em pacientes com LC. Como explicação, entenderam que 

a inibição da emoção poderia ocorrer com custo biológico por ativação do sistema nervoso 

simpático e rigidez muscular (Esteves et al., 2013). Resultado similar foi encontrado no 

estudo de Burns et al. (2011), em que a supressão da raiva esteve associada ao aumento de 

tensão na região lombar.  

Koechlin et al. (2018) verificaram que estratégias supressivas também encontraram 

associações diretas com regulação mal adaptativa, dor e comorbidades psicológicas, 

especialmente sintomas depressivos, o que torna as primeiras um importante fator de risco, 

ainda que secundário, no desenvolvimento e na manutenção da dor crônica. Esses dados 

revelam que as estratégias supressivas possivelmente retroalimentam emoções negativas e 

perpetuam o humor característico da depressão, implicando a piora dos sintomas físicos da 

LC por meio da ativação de mecanismos fisiológicos específicos. Sendo assim, sintomas 

depressivos e RE aparecem como importantes variáveis a serem analisadas e incluídas na 

compreensão do curso da LC, já que, segundo os achados elencados, podem atuar agravando 

o quadro sintomatológico dos indivíduos com essa doença.  

 

 

Considerações finais. 

Este trabalho buscou apresentar o modelo de regulação emocional de Gross e as 

estratégias de regulação emocional por ele estudadas como possibilidade de compreensão 
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acerca de como as emoções interferem na adaptação dos indivíduos aos contextos de 

adoecimento, em especial de sintomas depressivos na LC. Objetivou-se também agregar 

evidências encontradas na literatura científica acerca das possíveis relações entre RE, LC e 

depressão.  

A partir dos pontos levantados, observou-se que o modelo de regulação emocional de 

Gross pode ser um importante aporte teórico para entender a vulnerabilidade ao 

desenvolvimento de sintomas depressivos em pacientes com LC. Os dados apresentados, a 

partir dos estudos então citados, enfatizaram que o processamento emocional disfuncional, 

com a presença de estratégias supressivas, expõe indivíduos com LC a sintomas depressivos e 

que isso pode interferir, inclusive, em mecanismos fisiológicos, o que contribuiria para a 

persistência da dor e maiores níveis de incapacidade. 

Apesar desses achados, ainda não foi possível avaliar exatamente como as estratégias 

de RE se diferenciam em determinados quadros clínicos relacionados à dor. Esclarecimentos 

nesse sentido poderiam contribuir para possíveis intervenções voltadas ao desenvolvimento de 

estratégias específicas para a otimização do ajustamento. Por fim, estudos futuros inseridos no 

campo da psicologia da saúde, através do aporte teórico já existente e da pesquisa de variáveis 

psicológicas que podem interferir em desfechos físicos, poderá encontrar um campo 

promissor de investigação científica no que diz respeito à inclusão da RE nos quadros teórico-

explicativos da LC.  
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-Capítulo 3- 

Estudo 3 

 

Rastreamento da depressão em pessoas com LC e variáveis associadas 

 

Resumo 

Lombalgia crônica (LC) é a dor lombar que persiste por mais de três meses. Pacientes com 

esse diagnóstico podem não apresentar resultados favoráveis no tratamento. Isso se deve a 

fatores físicos, neurológicos e/ou psicológicos, dentre os quais, sintomas depressivos. 

Considerando isso, o objetivo principal desta investigação foi analisar a ocorrência de 

sintomas depressivos na LC. Além disso, buscou-se verificar a relação entre RE, incapacidade 

física, variáveis clínicas e  sociodemográficas com presença de sintomas depressivos. Por 

meio de regressão logística (método Backward Stepwise- Likelihood Ratio), teve-se como 

finalidade avaliar capacidade explicativa dessas variáveis sobre a chance de apresentar 

diagnóstico de rastreamento positivo para depressão na CESD-R. Para tanto, foi analisada 

uma amostra de 121 pacientes com LC que realizavam tratamento de fisioterapia para coluna 

lombar em uma unidade de reabilitação privada localizada em Aracaju-SE. Como 

instrumentos, utilizou-se questionário sociodemográfico e clínico, Questionário de Regulação 

Emocional (QRE - Emotion Regulation Questionnaire), Center for Epidemiologic Studies 

Depression – Revised (CESD-R) e Questionário de Incapacidade Roland Morris (RMDQ -  

Roland-Morris Disability Questionnaire). Os resultados evidenciaram ocorrência de sintomas 

depressivos em maior parte da amostra, e, como principais fatores e risco, incapacidade física 

e/ou incapacidade física mais severa, além de uso de estratégias de supressão emocional. 

 

Palavras-chave: dor; lombalgia crônica, depressão, regulação emocional; incapacidade 
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Occurrence of depression in people with CLBP and associated variables 

Abstract 

Chronic low back pain (CLBP) is low back pain that persists for more than three months. 

Patients with this diagnosis may not have favorable treatment outcomes. This is due to 

physical, neurological and / or psychological factors, including depressive symptoms. 

Considering this, the main objective of this investigation was to analyze the occurrence of 

depressive symptoms in LC. In addition, we sought to verify the relationship between RE, 

physical disability, clinical and sociodemographic variables with the presence of depressive 

symptoms. The purpose was to evaluate the explanatory capacity of these variables about the 

chance of presenting a positive screening diagnosis for depression at CESD-R through logistic 

regression (Backward Stepwise-Likelihood Ratio method). Therefore, a sample of 121 

patients with LC who underwent lumbar spine physical therapy treatment in a private 

rehabilitation unit located in Aracaju-SE was analyzed. The instruments used were 

sociodemographic and clinical questionnaire, Emotion Regulation Questionnaire (ERQ), 

Center for Epidemiologic Studies Depression - Revised (CESD-R) and Roland Morris 

Disability Questionnaire (RMDQ). The results evidenced occurrence of depressive symptoms 

in most of the sample, and, as main factors and risk, physical disability and/ or more severe 

physical disability, besides the use of emotional suppression strategies. 

 

Keywords: pain; chronic low back pain, depression, emotional regulation; disability 
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Lombalgia é um sintoma muito comum e atualmente é a principal causa de 

incapacidade em todo mundo (Hartvigsen et al., 2018). Incapacidade física é definida como 

dificuldade ou impossibilidade de realização de tarefas e atividades em função da dor, a 

exemplo de autocuidado, tarefas domésticas, atividade laborais, sociais e de lazer (Henrique et 

al., 2015). Globalmente, os anos vividos com incapacidade causada por dor lombar 

aumentaram em 54% entre 1990 e 2015, principalmente, devido ao aumento populacional e 

ao envelhecimento, com o maior aumento observado em países de baixa ou média renda 

(GBD, 2015).  

Apesar de a maioria das pessoas com novos episódios de dor lombar se recuperar 

rapidamente, a recorrência é comum e, em pequena proporção, a dor lombar torna-se 

persistente e incapacitante (Delitto et al, 2012; Ferreira & Pereira, 2016; Taylor et al., 2014). 

A intensidade inicial elevada da dor e sofrimento psicológico aumentam o risco para 

lombalgia crônica (LC) (Hartvigsen et al., 2018, Taylor et al., 2014). A LC é uma condição 

complexa, com múltiplos fatores que contribuem tanto para a dor quanto para a incapacidade 

associada, incluindo fatores psicológicos, sociais, biofísicos, comorbidades e mecanismos de 

processamento da dor (Hartvigsen et al., 2018; Hoy et al., 2012). Atualmente, encontram-se 

evidências crescentes de que os mecanismos centrais moduladores da dor e fatores 

psicológicos desempenham papéis importantes no desenvolvimento da incapacidade da LC 

(Hartvigsen et al., 2018; Turk et al., 2016). Dentre esses fatores, há um destaque para a 

comorbidade com sintomas depressivos (Barbosa et al., 2018; Garbi et al., 2014; Nordstoga et 

al., 2017, Shaw et al., 2010) e para presença de processamento emocional disfuncional (Burns 

et al., 2011; Gehart et al., 2018; Esteves et al., 2013). 

 No que se refere à relação da LC com depressão, já foi identificado, por exemplo, que 

taxas na população em geral correspondem a aproximadamente 18% e entre pacientes com 

esse diagnóstico essa taxa pode chegar a 58% (Feitosa et al., 2016). Explica-se que exposição 
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contínua a dor desencadearia emoções negativas e geraria padrões de respostas emocionais e 

cognitivas rígidos que constituem fatores de risco para sintomas depressivos (Linton et al., 

2018). 

A associação da LC com processamento emocional disfuncional surge, 

particularmente, no que se refere ao uso frequente de estratégias de regulação emocional 

desadaptativas. Regulação emocional (RE) diz respeito ao processo cognitivo pelo qual 

pessoas modificam sua resposta emocional para ajustá-la ao seu contexto social (Gross, 

2002). Já as diferentes maneiras pelas quais as pessoas regulam seus estados afetivos são 

referidas como estratégias de regulação emocional (Gross, 2014). Além da relação entre RE e 

LC, há também pesquisas que associaram a presença de estratégias de supressão de emoções 

(um tipo de RE) com desfecho em sintomas depressivos (Altuğ et al., 2015; Joormann & 

Siemer, 2014). 

A presença desses fatores psicológicos em pessoas que se apresentam com LC está 

associada ao aumento do risco de desenvolver incapacidade, embora os mecanismos não 

sejam totalmente compreendidos (Hartvigsen et al., 2018; Linton et al., 2018). Tendo em vista 

o exposto, esta investigação teve como objetivo principal analisar a ocorrência de sintomas 

depressivos na LC. Além disso, verificou-se a relação entre RE, incapacidade física, variáveis 

clínicas e  sociodemográficas com presença de sintomas depressivos. Finalmente, avaliou-se a 

capacidade explicativa dessas variáveis sobre a chance de apresentar diagnóstico de 

rastreamento positivo para depressão na CESD-R. 

 

Método 

Participantes 

A amostra foi composta por 121 pacientes com LC que realizavam tratamento de 

fisioterapia para coluna lombar em uma unidade de reabilitação privada localizada em 
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Aracaju-SE, conveniada a plano de saúde ofertado para servidores públicos municipais ou 

estaduais do estado de Sergipe. Utilizou-se estratégia de amostragem por conveniência. Os 

critérios de inclusão foram: idade entre 18 e 65 anos, presença do CID M54.4 

(lombociatalgia) ou M54.5 (lombalgia) por mais de três meses, confirmada pelo médico e 

pelo fisioterapeuta da instituição. Foram excluídas: (1) gestantes ou puérperas com parto nos 

últimos três meses; (2) pessoas com incapacidade para compreensão das instruções ou do 

consentimento para o estudo; (3) presença de dor de origem oncológica ou fibromiálgica; (4) 

declaração de transtorno mental que limitasse a capacidade de comunicação ou entendimento 

das instruções para participação na pesquisa. 

Instrumentos 

Foi utilizado um questionário com os seguintes dados sociodemográficos: sexo 

(masculino ou feminino), idade (inicialmente em anos e depois categorizada pela mediana em 

dois grupos: até 40 anos ou mais de 40 anos), ocupação (sim ou não), escolaridade (até o 

ensino médio ou nível superior e/ou mais), renda familiar (até quatro salários mínimos ou 

mais de quatro salários mínimos). Para investigação dos aspectos clínicos, aplicou-se a escala 

visual analógica de dor (EVA), na qual o paciente informou a intensidade de dor no momento, 

em uma escala de 0 (sem dor) a 10 (pior dor possível). Foi também elaborado um instrumento 

que investigou há quanto tempo o paciente sentia dor (mais de três meses a um ano; entre um 

a cinco anos; mais de  cinco anos), se praticava atividade física (sim ou não), e quantas horas 

de sono por dia (de uma a seis horas, ou sete horas ou mais). 

Também foi aplicado o Questionário de Regulação Emocional (QRE - Emotion 

Regulation Questionnaire). O QRE foi traduzido e adaptado para o Brasil por Batistoni, et al. 

(2013) e avalia duas estratégias de regulação emocional: a supressão emocional e a 

reavaliação cognitiva. A escala é composta por 10 itens (quatro medem a supressão e seis 

medem a reavaliação). As respostas são obtidas através de escala do tipo Likert, variando de 1 
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(discordo totalmente) a 7 (concordo totalmente). Os itens 1, 3, 5, 7, 8 e 10 da escala se 

referem à estratégia de reavaliação cognitiva. Já os itens 2, 4, 6, 9 dizem respeito à estratégia 

de supressão emocional. Os escores de cada estratégia são somados e comparados, de modo 

que resultados mais altos indicam uso mais frequente de uma determinada estratégia. 

Outra escala utilizada foi a Center for Epidemiologic Studies Depression – Revised 

(CESD-R), que investiga sintomas depressivos. A CESD-R foi desenvolvida por Eaton, 

Muntaner, Smith, Tien e Ybarra (2012) e traduzida para o português e aplicada por Batistoni, 

Neri e Cupertino (2010). Possui 20 itens que compõem escala Likert sobre humor, sintomas 

somáticos, interações com os outros e funcionamento motor. O entrevistado deve responder 

pensando em como se sentiu ou se comportou durante a semana antecedente. São atribuídos 

valores de 0 a 4, conforme frequência dos sintomas, que varia entre “nem um pouco ou menos 

que um dia na última semana” (0) a “quase todos os dias nas duas últimas semanas” (4). 

Pontuações acima de 16 na soma dos escores indicam presença de sintomas depressivos 

(Batistoni, Neri & Cupertino, 2010). 

Ainda foi administrado o Questionário de Incapacidade Roland Morris (RMDQ -  

Roland-Morris Disability Questionnaire), que foi validado para o português do Brasil por 

Nusbaum et al. (2001) e avalia a repercussão da lombalgia nas atividades laborais e de vida 

diária. É composto por 24 itens acerca de atividades que podem ser afetadas pela dor. Cada 

item é respondido com “sim” (um ponto) ou “não” (zero ponto), totalizando um escore final 

que varia de zero (nenhuma incapacidade) a 24 pontos (incapacidade grave) (Delito et al., 

2012). Valores superiores a 14 pontos indicam incapacidade física. A mínima diferença 

clinicamente importante é de 5 pontos, sendo considerada incapacidade severa escores entre 

20 e 24 pontos (Falavigna et al., 2011). 
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Procedimentos 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa Envolvendo Seres Humanos 

(CEP) da Universidade Federal de Sergipe (CAAE 78868217.4.0000.5546). Os pacientes 

foram entrevistados individualmente enquanto aguardavam consulta médica e/ou tratamento 

fisioterapêutico. Anteriormente à aplicação dos instrumentos, os participantes foram 

informados quanto aos seus direitos, benefícios e proposta de estudo por meio Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Após assinatura do TCLE, realizou-se a 

entrevista. 

Análise de dados 

A análise exploratória e o ajuste no banco de dados foram realizados com o auxílio do 

programa SPSS (Statistical Package for the Social Sciences - versão 20). Para os escores 

finais das escalas, efetuaram-se as estatísticas descritivas (frequências absoluta e relativa, 

média, mediana e desvio-padrão).  Na estatística inferencial bivariada realizou-se o teste qui-

quadrado para a verificação de relações entre as variáveis sociodemográficas e clínicas 

(sintomas depressivos versus sexo, idade, escolaridade, renda, ocupação, tempo com dor, 

atividade física, intensidade de dor, horas de sono e incapacidade). Posteriormente, para 

realizar a análise de modelo explicativo da influência da RE na manifestação de sintomas 

depressivos na LC, executou-se regressão logística (método Backward Stepwise- Likelihood 

Ratio). A variável dependente foi a presença de sintomas depressivos e as variáveis 

explicativas foram aquelas que denotaram significância estatística nas análises bivariadas em 

relação ao diagnóstico de rastreamento da CESD-R. A regressão foi hierárquica, composta 

por três blocos: o primeiro com variáveis sociodemográficas, o segundo com variáveis 

clínicas e o terceiro com as estratégias de regulação emocional. Vale ressaltar que, com base 

na mediana encontrada para as estratégias de regulação emocional, foram produzidos escores 
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dicotomizados para a supressão emocional (≤ 16 e > 16 pontos) e reavaliação cognitiva (≤ 33 

e > 33 pontos). 

Na avaliação da qualidade dos resultados da regressão logística, comparou-se o -2 Log 

Likelihood (-2ll) inicial e final para a avaliação da melhoria do ajuste após a inserção das 

variáveis explicativas. Avaliou-se o teste Omnibus, em que é esperado valor de p < 0,05 para 

atestar que o modelo com inserção de variáveis explicativas é mais apropriado que um 

modelo contendo apenas a constante estatística. Além disso, foi avaliado o índice de 

Nagelkerke, no qual, quanto maior o valor, maior a variância explicada do modelo. Usou-se 

também como parâmetro de avaliação o teste de Hosmer e Lemeshow, que mede o grau de 

acurácia do modelo logístico, sendo esperado um p-valor não significativo. Por fim, a 

capacidade preditiva do modelo foi analisada, esperando-se valor próximo de 70% (Field, 

2011). 

Resultados 

A maior parte da amostra foi composta por mulheres (71,1%; n = 86) e a média de 

idade foi de 48 anos (Desvio Padrão [DP] = 11,08), com maioria acima de 40 anos de idade 

(77,7%; n = 94). Houve predominância de pessoas com ensino superior ou nível maior (51, 

2%; n = 62), que exerciam atividade remunerada (71,1%; n = 86) e que possuíam renda 

familiar na faixa de 4-10 salários (63,3%; n = 77).  

Com relação às variáveis clínicas analisadas, obteve-se maior ocorrência de indivíduos 

com dor por mais de cinco anos (36,4%; n = 44), seguido do grupo de pacientes com dor entre 

um e cinco anos (33,1%; n = 40), e do grupo em que a dor esteve presente por mais de três 

meses a um ano (30,6%; n = 37). O tempo médio com dor de 317, 2 semanas (Min. = 3,7; 

Max. = 1.690, Desvio Padrão [DP] = 358,28). Praticavam atividade física regular, 52,9% (n = 

64) da amostra.  
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A presença do  CID M54.5 foi verificada em 71,9% (n = 87) e em 28,1% (n = 34) dos 

participantes  foram diagnosticado CID M54.4. A pontuação média na EVA foi de 5,8 (Mín. = 

0; Máx.= 10; Desvio Padrão [DP] = 2,55), sendo que 2,5% (n = 3) dos participantes 

declararam não estar com dor no momento da entrevista, 17,4% (n = 21) estavam com dor em 

nível leve, 38,0% (n = 46) apresentavam dor moderada, e 42,1% (n = 51) afirmaram dor 

intensa. Além disso, a maioria informou dormir entre uma e seis horas (57%; n = 69) e 43,0% 

(n = 52) dos pacientes dormiam entre sete e nove horas. Níveis de incapacidade clinicamente 

significativos foram apresentados por 52,1% da amostra (n = 63) e 47,9% (n = 58) não 

apresentaram incapacidade.  

Os participantes marcaram, em média, 20 pontos na escala de depressão (M = 20,7;  

Desvio Padrão [DP] = 14,43). Considerando-se o escore 16 como o ponto de corte, 50,4% (n 

= 61) receberam o diagnóstico de rastreamento positivo para sintomatologia depressiva. Com 

base na mediana das estratégias de reavaliação cognitiva (16 pontos), viu-se que 45,5% 

estiveram acima desse valor. Já quanto à supressão emocional, 48,8% ficaram acima da 

mediana (33 pontos) dessa estratégia de regulação emocional.  

Nas análises bivariadas em relação ao diagnóstico na CESD-R, não houve 

significância estatística para as variáveis sexo, idade, escolaridade, renda, ocupação, tempo 

com dor, atividade física, CID e reavaliação cognitiva (p > 0,05). Por outro lado, as variáveis 

tempo de sono (em horas; p = 0,041), incapacidade física (p = 0,010) e supressão emocional 

(p = 0,029) exibiram significância estatística em relação à depressão e, portanto, foram 

selecionadas para a execução da análise multivariada.  

O modelo logístico final foi satisfatório, conforme mostram os valores dos indicadores 

avaliados [-2ll inicial = 167,733 e final = 154,382, Δ-2ll = 13,351; Omnibus test = 13,351 (p = 

0,004); Nagelkerke R = 0,139 (13,9%); Hosmer and Lemeshow test = 7,131 (p =  0,129)]. Não 

foram detectados problemas de multicolinearidade a partir da avaliação da matriz de 
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correlação. A solução final foi capaz de prever corretamente cerca de 65,0% dos casos 

pesquisados, o que é próximo ao aceitável (Tabela 1). 

 

Tabela 1.  

Resultados da Regressão Logística para a Presença de Sintomas Depressivos (CESD-R) 

Variáveis F% (n) O

R 

IC 95% p-valor 

Incapacidade física 

Ausente 

Presente 

Severa 

34,4 (21) 

39,3 (24) 

26,2 (16) 

1 

2,7 

3,1 

- 

1,1 – 6,5 

1,1 – 8,8 

- 

0,019 

0,027 

Supressão Emocional 
Até 16 pontos 

Acima de 16 pontos 

43,3 (27) 

55,7 (34) 

1 

2,1 

- 

1,0 – 4,6 

- 

0,045 

Notas. Variável dependente: presença de sintomatologia depressiva na CESD-R (≥ 16 pontos) 

= 50,4% (n = 61). F% = frequência percentual; n = número de sujeitos. OR = razão de chances 

(odds ratio); IC95% = intervalo de confiança de 95%; p = significância estatística. -2LL inicial = 

167,733 e -2LL final = 154,382, Δ -2LL = 13,351; Omnibus test = 13,351; p = 0,004; Nagelkerke 

R = 0,139 (13,9% de variância explicada); Hosmer and Lemeshow test = 7,13 (p =  0,129). 
Percentual de casos corretamente preditos = 65%. 

 

Foram significativos, no modelo logístico, “presença de incapacidade física” (p = 

0,019), “incapacidade física severa” (p = 0,027) e “supressão emocional” (p = 0,045). A 

variável “tempo de sono” não mostrou significância estatística (p > 0,05). Observou-se que 

pessoas com incapacidade física exibiram quase três vezes (OR 2,8) mais chances de estarem 

dentre aqueles que possuíam o diagnóstico para depressão na CESD-R, algo similar com o 

que foi observado com os pacientes com incapacidade grave (O.R. = 3,2). Os participantes 

que utilizaram estratégia de regulação emocional supressão possuíram duas vezes mais 

chances de estar no grupo de pacientes com sintomatologia depressiva (OR = 2,2). Na figura 1 

estão representadas as proporções obtidas a partir dos resultados da regressão logística para as 

variáveis com significância estatística. 
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Figura 1.  Percentual comparativo de pessoas com LC com e sem presença de sintomatologia depressiva, 

considerando supressão emocional e nível de incapacidade física. 

 

Discussão 

O objetivo principal deste estudo foi investigar a ocorrência de depressão em pacientes 

com LC e avaliar a influência da regulação emocional e incapacidade física na manifestação 

da sintomatologia depressiva nesses pacientes. A relação entre presença de sintomas 

depressivos e as variáveis sociodemográficas sexo, idade, escolaridade e renda, não 

apresentou significância estatística no presente estudo, assim como em outros estudos que 

relacionaram LC e depressão (Barbosa et al., 2018; Davis et al., 2015). É possível que estas 

variáveis estejam mais associadas à presença da LC do que LC e sintomas depressivos.  

Apesar de a relação entre variáveis sociodemográficas e presença de LC não ter sido 

analisada nesta pesquisa, isso pode ser verificado na literatura, por exemplo, no estudo de 

Silva et al. (2004), em que sexo, idade, situação conjugal, escolaridade, mostraram associação 

com presença de dor lombar crônica. Um outro exemplo seria o estudo de Tsang et al. (2008), 

em que, ao estudarem diferenças entre sexo e idade na dor crônica, em países desenvolvidos e 
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em desenvolvimento, explicaram que condições de saúde nesses pacientes foram semelhantes 

entre homens e mulheres. Uma avaliação mais recente do impacto da LC em pessoas com 

esse diagnóstico verificou redução do número de DALYs em proporções praticamente iguais 

entre os sexos (GBD, 2018). No que se refere à idade, já foi identificada associação entre esta 

variável e cronificação da dor, sendo justificado que alterações na estrutura física pertinentes 

ao processo de envelhecimento se constituiriam como fator de risco (Nascimento & Costa, 

2015). 

 Quanto à ocorrência de depressão na amostra, verificou-se que metade recebeu o 

diagnóstico de rastreamento positivo para esses sintomas (50,4%). No estudo de Davis et al. 

(2015), que também utilizou a CESD para verificar sintomas depressivos em pessoas com LC, 

pontuação aproximada pode ser verificada. Prevalência equivalente foi encontrada em outras 

pesquisas (Amaral et al., 2010; Garbi et al., 2014; Kim et al., 2015, Thomas et al., 2010; 

Trocoli et al., 2016). No estudo de Antunes et al. (2010) houve destaque para o fato de que 

pacientes com LC e depressão apresentaram dificuldades em seu tratamento e que, por isso, 

sintomas depressivos podem ser preditivos de piores resultados na evolução clínica. Trocoli et 

al. (2016) afirmaram que o nível de interferência deletéria em atividades da vida diária é 

relativamente maior em pacientes com LC e sintomatologia depressiva. Pode-se observar que 

os achados verificados no presente estudo convergiram quanto ao encontrado em outras 

pesquisas, mostrando que pacientes com LC experimentam sofrimento emocional 

significativo. Sintomas depressivos parecem, portanto, atuar como carga adicional ao 

ajustamento psicológico de pessoas com LC.   

Na regressão logística, foi possível verificar a força preditiva das variáveis 

“incapacidade física” e “RE” na manifestação de sintomas depressivos na LC. Quanto à 

incapacidade física, observou-se nível clinicamente significativo em mais da metade da 

amostra (52,0%) e que, neste grupo, a maior parte dos participantes tinha sintomas 
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depressivos (65,5%), alcançando uma chance três vezes maior de encontrar pessoas com 

incapacidade dentre aquelas que exibiram sintomas significativos de depressão.  

Relação parecida foi verificada em outras pesquisas, sugerindo que quanto maior 

incapacidade física, maior a possibilidade de haver sintomas depressivos (Garbi et al., 2014). 

Pacientes com incapacidade funcional crônica sofrem frequentemente com a adaptação ou má 

adaptação às limitações funcionais e às consequências sociais e emocionais do seu estado 

clínico (Pereira et al., 2017). Na presença de incapacidade física, vários aspectos da vida 

diária seriam prejudicados, desencadeando isolamento e evitação de atividades que podem 

provocar dor (Baily et al., 2015; Henrique et al., 2016). A relação entre incapacidade física e 

depressão, verificada nesse estudo, sugere que sintomas depressivos interferem 

significativamente e de forma deletéria na execução de movimentos importantes para 

realização de atividades cotidianas e contribuem para a redução da funcionalidade em pessoas 

com LC. 

Ao analisarmos a variável “supressão emocional”, observou-se que esta estratégia de 

RE tendeu a ser utilizada mais frequentemente por pessoas com LC e sintomas depressivos 

(61,8%). Confirmando essa ocorrência diferenciada, viu-se que houve duas vezes maior 

chance de que pessoas que utilizaram supressão emocional estivessem no grupo de pacientes 

com sintomatologia depressiva. A relação entre esta estratégia de RE e depressão já foi 

identificada em outras pesquisas, nas quais estratégias supressivas prejudicaram a expressão 

de emoções, mas não a possibilidade de vivenciá-las, o que poderia contribuir para o 

agravamento da depressão (Aldão et al., 2010; Duarte et al., 2015; Ehring et al., 2010; 

Joorman & Siemer, 2014).  

Quanto à associação entre supressão, LC e sintomas depressivos,  já foi verificado que  

pessoas com essa comorbidade obtiveram pontuação significativamente maior em 

instrumentos que mensuraram supressão, e que o efeito do uso dessa estratégia poderia 
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contribuir para a adoção de comportamentos evitativos, pois, por meio deles, pessoas com LC 

aprenderiam a não se expor a emoções negativas e desagradáveis (Esteves et al., 2013). 

Quanto a isso, é possível que estratégias de RE desadaptativas não estejam diretamente 

associadas à intensidade de dor ou incapacidade física, mas que aquelas se apresentariam 

mediadas por desfechos psicológicos, como ansiedade ou humor negativo (Koechlin et al., 

2018). Assim, o presente estudo corroborou tais achados ao evidenciar que estratégias 

supressivas se correlacionaram diretamente com o desfecho em sintomas depressivos neste 

público.  

A variável tempo de sono foi analisada no modelo logístico, exibindo relação limítrofe 

com sintomas depressivos. Apesar disso, interessa à interpretação deste estudo em razão de 

sua importância clínica. Por exemplo, pesquisas recentes evidenciaram que insônia aumentou 

o risco de depressão em pacientes com LC (Afolalu et al., 2018). No presente estudo, 

observou-se que mais da metade da amostra (57,0%) relatou dificuldades para iniciar ou 

manter o sono em razão da dor, e dorme quantidade de horas abaixo do recomendado para a 

faixa etária, que seria entre sete e nove horas (The National Sleep Foundation, 2015). No 

grupo em que se identificou dificuldades ligadas ao sono, a maior parte dos pacientes 

apresentou sintomas depressivos (65,6%). Prejuízos ligados ao sono em pessoas com LC 

foram encontrados em outras pesquisas (Denk & McMahon, 2017; Kim et al., 2015; 

Rodrigues-De-Souza et al., 2016; Tsuji et al., 2016; Wang et al., 2016) e isso mostra que o 

sono insuficiente possui efeitos negativos na dor, no humor e no físico, podendo afetar 

negativamente desfechos clínicos de pacientes com LC. 

Este estudo possui algumas limitações que devem ser pontuadas. Apesar de 

delineamentos transversais possibilitarem caracterizar populações clínicas e muitas vezes 

revelarem associações interessantes, eles necessitam de cautela para inferências de 

causalidade. Contribuem para essa dificuldade pesquisas que, como a do presente estudo, 
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utilizaram amostra por conveniência, administração apenas de instrumentos de autorrelato e 

ausência de grupo controle, pois estabelecem limites à extrapolação dos achados para 

diferentes populações. Além disso, não foram avaliados a quantidade de locais com dor, 

efeitos de possível uso de medicamentos e presença de outras comorbidades psiquiátricas. 

Essas variáveis, possivelmente, seriam interessantes para realizar importantes comparações e 

compreender variabilidades individuais na relação entre LC e sintomas depressivos.  

Como sugestões para pesquisas futuras, investigações podem objetivar elucidar demais 

interações da LC e sintomas depressivos com, por exemplo, outros elementos do modelo de 

regulação emocional, tais como mecanismos atencionais ou outras estratégias de regulação. 

Entende-se que são propostas potencialmente promissoras, pois diferentes pontos do processo 

gerador de emoções podem ter consequências afetivas, cognitivas e sociais importantes 

(Gross, 2002). Examinar as diferenças entre as estratégias focalizadas na seleção de situação, 

modificação, mudança cognitiva e atenção, bem como diferenças entre as estratégias focadas 

na resposta podem ser particularmente interessantes para a compreensão de possíveis 

diferenças no processamento emocional (Gross, 2002). Ademais, entender como as pessoas 

regulam suas emoções pode ajudar a esclarecer a manifestação de sintomas depressivos e LC 

e pode colaborar para refinar classificações diagnósticas, o que favoreceria à compreensão da 

trajetória da dor crônica nesses pacientes. 

 Vale ressaltar que, nesta investigação, verificou-se ocorrência de sintomas 

depressivos em parcela significativa de pessoas com diagnóstico de LC, corroborando estudos 

anteriores. O presente estudo reforça argumentos de que fatores psicológicos se encontram 

intrinsecamente envolvidos na experiência de dor. Constataram-se relações relevantes para a 

compreensão da manifestação desse transtorno mental, em que foi possível apreender que a 

presença de incapacidade física e/ou incapacidade física mais severa, além do uso mais 

frequente de estratégias de supressão emocional, atuaram como os principais fatores de risco.  
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 Finalmente, a consideração de fatores, como RE, sintomas depressivos e 

incapacidade física, alargam a compreensão de aspectos individuais na experiência de dor e 

contribuem para a linha de investigação de mecanismos biopsicossociais na dor crônica. Além 

disso, a partir dos achados verificados, é possível supor que abordagens clínicas que visem a 

aspectos psicológicos, em especial tratamento de sintomas depressivos, podem favorecer à 

redução do número de pacientes com incapacidade na LC, e contribuir para treinamento de 

estratégias adaptativas de regulação emocional, o que, por fim, otimiza o ajustamento 

psicológico. 
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Considerações finais 

O objetivo desta dissertação foi investigar a relação entre sintomas depressivos, 

regulação emocional e incapacidade na LC. Para tanto, foram realizados três estudos 

sequenciais. No Estudo1 foi realizada uma revisão integrativa, com intuito de reunir os 

principais fatores psicológicos associados a sintomas depressivos em pessoas com LC e 

apresentar o estado da arte em relação ao tema na literatura científica nacional e internacional. 

O Estudo 2 constituiu uma revisão narrativa, em que se teve por finalidade analisar 

teoricamente o construto regulação emocional e apresentá-lo como possibilidade de 

compreensão de uma das facetas do processamento emocional na relação entre LC e sintomas 

depressivos. Finalmente, o Estudo 3 buscou investigar a ocorrência de sintomas depressivos, 

bem como associações com estratégias de RE e incapacidade física. 

Os resultados do Estudo 1 evidenciaram a necessidade de pesquisas que busquem 

esclarecer, a partir da investigação de variáveis psicológicas, em conjunto com aspectos 

biológicos e sociais, as interações que podem atuar como fator de risco para a manifestação de 

sintomas depressivos na LC. Observou-se que, quando se investiga a relação entre LC e 

depressão, as variáveis são analisadas de forma isolada, não favorecendo a uma compreensão 

mais aprofundada do que, de fato, contribuiria diferenciar pessoas que apresentam sintomas 

depressivos na LC daquelas que não apresentam essa sintomatologia. Além disso, constatou-

se que, apesar da variabilidade metodológica dos estudos analisados, sintomas depressivos 

são comumente presentes nessa população e, frequentemente, coocorrem com outros 

transtornos, a exemplo de insônia e ansiedade. Logo, pessoas com LC demonstram alta carga 

de sofrimento psicológico, fato que merece redirecionamento de estratégias terapêuticas mais 

clássicas e elaboração de outras, principalmente por pesquisadores da área da psicologia.  

O Estudo 2 demonstrou teoricamente que, se emoções compõem a experiência de dor 

e depressão é mediada e/ou modulada por emoções negativas, estudar a maneira como as 
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pessoas regulam essas emoções poderia ser interessante para esclarecer processos cognitivos e 

emocionais preponderantes na manifestação dessa sintomatologia na LC. Evidenciou-se, a 

partir das contribuições consistentes do modelo de Gross sobre RE e da análise dos estudos 

selecionados, que pessoas com LC e depressão poderiam apresentar processamento emocional 

disfuncional, representado pelo uso frequente de estratégias de RE desadaptativas, a exemplo 

da supressão das emoções. Desse modo, seria particularmente interessante verificar, em 

pesquisas futuras, de que maneira essas estratégias se apresentam na relação entre LC e 

sintomas depressivos.  

O Estudo 3 foi realizado com o objetivo de contribuir para o esclarecimento da 

questão anterior e para verificar a força preditiva de estratégias de RE e incapacidade na 

apresentação de sintomas depressivos na LC. Confirmou-se a hipótese de que sintomatologia 

depressiva se manifesta em parcela significativa de pacientes com esse diagnóstico e que 

estratégias supressivas e incapacidade física atuam como fatores de risco. Apesar dos 

achados, faz-se necessário que estudos futuros busquem padronização metodológica na 

investigação da relação entre LC e sintomas depressivos, assim como objetivem elucidar 

outras interações que possam compor a experiência emocional na LC. Tais dados poderão 

ajudar a cada vez mais explicar diferenças individuais no que tange à experiência de sofrer de 

LC. 

Por fim, considerou-se que os objetivos propostos nesta dissertação foram alcançados. 

Acredita-se que os resultados aqui apresentados contribuíram para o fortalecimento da tese 

principal da psicologia da saúde. Por meio dela, compreende-se que processos biológicos são 

mediados ou modulados por fatores psicológicos. Além disso, como já demonstra a literatura 

sobre dor crônica, decisões clínicas, estratégias de avaliação, classificação e terapêuticas, 

garantem maior efetividade quando há ampliação do entendimento na direção de uma 

abordagem transdisciplinar sobre variáveis atuantes na LC.  
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Anexo 1: Termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

PROGRAMA EM PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA 
GRUPO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM PSICOLOGIA DA SAÚDE 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Convidamos você para participar da pesquisa de mestrado intitulada “Sintomas depressivos, regulação emocional e incapacidade 

na lombalgia crônica”, que tem por objetivo conhecer um pouco mais a respeito da saúde mental de pacientes com dor lombar. Este 
trabalho é feito por mim, Danielle Alves Menezes, aluna do programa de mestrado em psicologia, orientada pelo professor André 
Faro, do Departamento de Psicologia da Universidade Federal de Sergipe (UFS). A pesquisa é sigilosa e os questionários serão 
identificados por um código, logo sua privacidade será mantida. A aplicação será feita individualmente, em uma única sessão, 
conforme a sua disponibilidade. 

É importante que você saiba: 

• A sua participação não é obrigatória; 

• Em qualquer fase da pesquisa você pode desistir de participar, não havendo problemas quanto a isso; 

• Não é necessário se identificar; 

• Esta pesquisa não trará nenhum benefício financeiro ou privilégios particulares por estar participando; 

• O conteúdo e os resultados do presente estudo serão divulgados em meio científico apenas de forma agrupada impossibilitando 
a sua identificação pessoal.  

• É fornecido um e-mail (danielle.amenezes@hotmail.com) e telefone (79988437052) para que você possa entrar em contato 
conosco a qualquer momento em caso de dúvidas ou mesmo retirar seus dados da pesquisa 

• O risco desta pesquisa é considerado mínimo para você e o tempo de avaliação é de aproximadamente 30 minutos; 

• O principal benefício produzido pela pesquisa será a ampliação do conhecimento acerca da da saúde mental de pacientes com 
lombalgia, de modo a oferecer subsídios para profissionais de saúde na elaboração de planos assistenciais mais humanizados e 
efetivos 

Concordância em participar: 

• Recebi os esclarecimentos necessários sobre os possíveis desconfortos e riscos decorrentes do estudo, mesmo que 
mínimos, levando-se em conta que é uma pesquisa, e os resultados somente serão obtidos após a sua realização. Assim, caso eu 
deseje saber os resultados do estudo ou tenha qualquer dúvida posterior, sei a qual e-mail ou telefone devo me referir para 
maiores esclarecimentos.  

• Ficou claro para mim que se eu sentir qualquer desconforto durante a pesquisa posso desistir sem qualquer prejuízo 
pessoal, uma vez que a minha participação não é obrigatória e não há ganhos financeiros e/ou privilégios particulares.  

• É assegurada a assistência durante toda pesquisa, bem como me é garantido o livre acesso a todas as informações e 
esclarecimentos adicionais sobre o estudo e suas consequências.  

• Enfim, tendo sido orientado quanto ao teor de todo o aqui mencionado e compreendido a natureza e o objetivo do já 
referido estudo, manifesto meu livre consentimento em participar. 
 

Após ser devidamente informado (a) sobre a pesquisa, concordo em participar voluntariamente desta. 
Declaro que recebi a cópia do presente Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 
 

Aracaju, ________, de _______________ de 201_____ 
   
             
          
                 

__________________________________                      ____________________________ 
Assinatura do participante                                   Pesquisador 
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Anexo 2: Questionário sociodemográfico 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Sexo:   masculino    feminino 
 

2. Idade: ________________ 
 

3. Peso: _________________                 Altura: _________________ 
 
4. Há quanto tempo foi dado o diagnóstico de lombalgia?________ 
 
Faz uso atualmente de medicamentos para a dor? sim      não 
 
O(s) medicamento(s) foi(foram) indicado(s) pelo médico: sim      não     
 

4. Faz atividade física? sim     não    Quantas vezes por semana? __________ 
 
5. Cor da pele:     amarelo      branco  indígena  parda  preta  outra 
 

6. Escolaridade:      fund. completo      fund. incompleto médio completo 

médio incompleto superior completo  superior incompleto pós-graduação 
 
7. Renda familiar (valor bruto) ____________________ 
 

8. Relacionamento: solteiro  casado  divorciado   viúvo   outro: __________ 
 

9. Trabalha? sim    não    Qual? _________________________________ 
(Se SIM) Nível de satisfação com o trabalho: 

0       1       2       3       4       5      6       7       8       9       10  
nada satisfeito                                                                                                                        extremamento satisfeito 
10. Relgião: sim      não     
(Se SIM) Nível de religiosidade: 

0       1       2       3       4       5      6       7       8       9       10 
   nada religioso                                                                                                                         extremamente religioso 
11. Em que nível avalia o seu status de saúde ou doença no último mês 

0       1       2       3       4       5      6       7       8       9       10 
bastante doente                                                                                                                      bastante saudável 
12.  Em que nível avalia o seu estresse no último mês 

0       1       2       3       4       5      6       7       8       9       10 
nada estressado                                                                                                                      bastante estressado 
13. Quantas horas dorme por dia? _____________ 

14. Já ocorraram episódios de depressão antes do diagnóstico?       sim      não     
       Foi diagnósticado por algum profisisonal de saúde? sim      não     
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Anexo 3: Questionário clínico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Se está sentindo dor hoje, há quanto tempo você vem apresentando essa dor?  
  0-1 semana      2-3 semanas       4-5 semanas  6-7 semanas  8-9 semanas 

     10-11 semanas 12-23 semanas 24-25 semanas 32-52 semanas +52 semanas 

 

2. Há quanto tempo você tem o diagnóstico de lombalgia? _________     CID: ____ 

3. Como você classificaria a dor que você tem tido durante a última semana? 
       0       1       2       3       4       5      6       7       8       9       10 

        sem dor                                                                                                                        pior dor possível 

4. Qual o número melhor descreve sua atual capacidade para participar em cada 
uma dessas atividades. 

a) Eu posso realizar um trabalho leve por uma hora. 
0       1       2       3       4       5      6       7       8       9       10  

não posso realizar por causa da dor                                                              posso realizar, pois a dor não me atrapalha 

b) Eu consigo dormir à noite. 
0       1       2       3       4       5      6       7       8       9       10  

não posso realizar por causa da dor                                                              posso realizar, pois a dor não me atrapalha 
5. Qual o nível de estresse ou ansiedade você sentiu na semana passada? Circule 
um número. 

0       1       2       3       4       5      6       7       8       9       10 
totalmente calmo e relaxado                                                           estressado e ansioso como nunca havia me sentido 
6. Quanto vem lhe incomodando o fato de estar se sentindo deprimido na semana 
passada? Circule um número. 

0       1       2       3       4       5      6       7       8       9       10  
nem um pouco                                                                                                                       extremamente 
7. Na sua opinião, qual o risco de sua dor se tornar persistente? 

0       1       2       3       4       5      6       7       8       9       10 
       sem risco                                                                                                                          risco muito alto 
8. Em sua estimativa, quais as chances de você estar apto em 3 meses?  

0       1       2       3       4       5      6       7       8       9       10  
   sem chance                                                                                                                          chance muito grande 
9. Um aumento da dor é um sinal de que eu deveria parar de fazer o que eu estou 
fazendo até que a dor diminua. 

0       1       2       3       4       5      6       7       8       9       10 
discordo completamente                                                                                                     concordo plenamente 
10.  não deveria realizar minhas atividades normais, inclusive trabalhar, com a 
minha dor atual 

0       1       2       3       4       5      6       7       8       9       10  
discordo completamente                                                                                                     concordo plenamente 
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Anexo 4: Questionário de Regulação Emocional (QRE) 

 
Gostaríamos de fazer algumas perguntas sobre a sua vida emocional, em particular, como controla as suas 
emoções (isto é, como regula e gere). As questões abaixo envolvem duas situações diferentes sobre sua vida 
emocional. A primeira refere-se a sua experiência emocional, isto é, o modo como se sente. A segunda se refere 
a expressão emocional, ou seja, a forma como apresenta as suas emoções, ao falar, gesticular ou atuar. Apesar 
de algumas questões parecerem semelhantes, diferem em importantes aspectos. A cada item, por favor, 
marque o número que melhor representa a sua resposta. 
 

 

 

Quando quero sentir mais emoções positivas (como alegria 
ou contentamento), mudo o que estou pensando. 

1 2 3 4 5 6 7 

Eu conservo as minhas emoções para mim. 1 2 3 4 5 6 7 

Quando quero sentir menos emoções negativas (como 
tristeza ou raiva) mudo o que estou pensando. 

1 2 3 4 5 6 7 

Quando estou sentindo emoções positivas, tenho cuidado 
para não as expressar. 

1 2 3 4 5 6 7 

Quando estou perante a uma situação estressante, 
procuro pensar de uma forma que me ajude a ficar calmo. 

1 2 3 4 5 6 7 

Eu controlo as minhas emoções não as expressando. 1 2 3 4 5 6 7 

Quando quero sentir mais emoções positivas, eu mudo o 
que estou pensando em relação à situação. 

1 2 3 4 5 6 7 

Eu controlo as minhas emoções modificando a forma de 
pensar sobre a situação em que me encontro. 

1 2 3 4 5 6 7 

Quando estou sentindo emoções negativas, tento não as 
expressar. 

1 2 3 4 5 6 7 

Quando eu quero sentir menos emoções negativas, mudo 
a forma como estou pensando em relação à situação. 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 
Discordo 

totalmente 
Discordo Discordo 

um 
pouco 

Não 
discordo 

nem 
concordo 

Concordo 
um 

pouco 

Concordo Concordo 
totalmente 
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Anexo 5: CESD-R 

 
Instruções: A seguir há uma lista de sentimentos e comportamentos. Para cada afirmativa, por favor, 
com que frequência você se sentiu assim recentemente, selecionando a opção com que você mais 
concorda. 
 

Nem um pouco ou menos 
do que um dia na última 

semana 

Um ou dois dias 
na última 
semana. 

Três a quatro 
dias na última 

semana. 

Cinco a sete dias 
na última 
semana. 

Quase todos os dias 
nas duas últimas 

semanas. 

0 1 2 3 4 
 

01. Eu tive pouco apetite. ................................................................................  0 1 2 3 4 

02. Eu não consegui me livrar da tristeza. .........................................................  0 1 2 3 4 

03. Eu tive dificuldade de manter a concentração no que estava fazendo. .........  0 1 2 3 4 

04. Eu me senti deprimido (a). .........................................................................  0 1 2 3 4 

05. Meu sono esteve agitado. ..........................................................................  0 1 2 3 4 

06. Eu me senti triste. ......................................................................................  0 1 2 3 4 

07. Eu não consegui começar as coisas. ............................................................  0 1 2 3 4 

08. Nada me fez feliz. ......................................................................................  0 1 2 3 4 

09. Eu me senti uma pessoa má. ......................................................................  0 1 2 3 4 

10. Eu perdi interesse em minhas atividades usuais. .........................................  0 1 2 3 4 

11. Eu dormi muito mais do que de costume. ...................................................  0 1 2 3 4 

12. Eu senti que me movimentava muito devagar. ...........................................  0 1 2 3 4 

13. Eu me senti agitado (a). ..............................................................................  0 1 2 3 4 

14. Eu desejei estar morto (a). .........................................................................  0 1 2 3 4 

15. Eu quis me machucar. ................................................................................  0 1 2 3 4 

16. Eu estive cansado (a) o tempo todo. ...........................................................  0 1 2 3 4 

17. Eu não gostei de mim mesmo (a). ...............................................................  0 1 2 3 4 

18. Eu perdi muito peso, sem tentar perder......................................................  0 1 2 3 4 

19. Eu tive muita dificuldade para pegar no sono. ............................................  0 1 2 3 4 

20. Eu não consegui manter o foco nas coisas importantes. ..............................  0 1 2 3 4 
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Anexo 6: Questionário de incapacidade Roland-Morris (RMDQ) 
 

Quando você tem dor, você pode ter dificuldade em fazer algumas coisas que normalmente faz. Esta 
lista possui algumas frases que as pessoas usam para se descreverem quando tem dor. Quando você 
ler estas frases poderá notar que algumas descrevem sua condição atual. Ao ler ou ouvir estas frases 
pense em você hoje. Assinale com um x apenas as frases que descrevem sua situação hoje, se a frase 
não descrever sua situação deixe-a em branco e siga para a próxima sentença. Lembre-se assinale 
apenas a frase que você tiver certeza que descreve você hoje.  

 

 Sim 

1. Fico em casa a maior parte do tempo por causa da minha dor.   

2. Mudo de posição frequentemente tentando ficar mais 
confortável com a dor.  

 

3. Ando mais devagar que o habitual por causa da dor.   

4. Por causa da dor eu não estou fazendo alguns dos trabalhos 
que geralmente faço em casa.  

 

5. Por causa da dor eu uso o corrimão para subir escadas.   

6. Por causa da dor eu deito para descansar mais 
frequentemente.  

 

7. Por causa da dor eu tenho que me apoiar em alguma coisa 
para me levantar de uma poltrona.  

 

8. Por causa da dor tento com que outras pessoas façam as coisas 
para mim.  

 

9. Eu me visto mais devagar do que o habitual por causa das 
minhas dores.  

 

10. Eu somente fico em pé por pouco tempo por causa da dor.   

11. Por causa da dor tento não me abaixar ou me ajoelhar.   

12. Tenho dificuldade em me levantar de uma cadeira por causa 
da dor.  

 

13. Sinto dor quase todo o tempo.   

14. Tenho dificuldade em me virar na cama por causa da dor.   

15. Meu apetite não é muito bom por causa das minhas dores.  

16.Tenho dificuldade para colocar minhas meias por causa da 
dor.  

 

 

17. Caminho apenas curtas distâncias por causa das minhas 
dores 

 

18. Não durmo tão bem por causa das dores  

19. Por causa da dor me visto com ajuda de outras pessoas.  

20. Fico sentado a maior parte do dia por causa da minha dor  

21. Evito trabalhos pesados em casa por causa da minha dor.  

22. Por causa da dor estou mais irritado e mal humorado com as 
pessoas do que em geral 

 

23. Por causa da dor subo escadas mais vagarosamente do que o 
habitual 

 

24. Fico na cama (deitado ou sentado) a maior parte do tempo 
por causa das minhas dores. 
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Anexo 7: Parecer consubstanciado do CEP 
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Anexo 8: Autorização da instituição para pesquisa 

 

 


