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Introdução: A qualidade de vida relacionada à saúde pode ser definida como a percepção de um indivíduo sobre 
sua própria condição de bem-estar nas esferas do trabalho, cultura e valores, incluindo seus objetivos, expectativas e 
interesses pessoais. Muito mais que um incômodo físico, suas repercussões podem causar limitações funcionais e 
prejuízos em vários aspectos da qualidade de vida. Objetivos: Este estudo busca comparar a capacidade funcional 
e o estado geral de saúde de pacientes com diferentes intensidades de dor. Método: No estudo foram incluídos in-
divíduos com dor crônica musculoesquelética, acima de 18 anos, ambos os sexos, residentes na regional III da cidade 
de Fortaleza-Ceara. Os pacientes foram avaliados sobre a intensidade de dor pela Escala Numérica de Dor e sobre a 
qualidade de vida, através do questionário SF-36, em específico os domínios de capacidade funcional e estado geral 
de saúde. Após a coleta de dados, os participantes da pesquisa foram divididos em dois grupos de acordo com a inten-
sidade de dor, de 0 a 6 (grupo 1) e de 7 a 10 (grupo 2). Os dados foram analisados através do teste T do SPSS 20.0. 
O estudo foi aceito pelo Comitê de Ética (1.086.403/2015). Resultados: A amostra foi composta de 33 indivíduos 
do sexo feminino (100%) com média de idade de 69,85 (± 7,13) anos. Após a divisão dos grupos, o grupo 1 com 21 
participantes apresentou uma média de intensidade de dor 3,28 (± 2,17), capacidade funcional com média de 57,61 (± 
23,69) e  estado geral de saúde com média de 55,39 (± 27,76). Enquanto o grupo 2 com 12 participantes apresentou 
uma média de intensidade dor de 8,33 (±1, 07), capacidade funcional com média de 44,45 ( ± 25,67) e estado geral 
de saúde  com média de 51,81 (± 23,89). Não foi encontrada diferença significativa na capacidade funcional e estado 
geral de saúde entre os grupos 1 e 2 (p=0,72 e p=0,62, respectivamente). Conclusão: Este estudo constatou que a 
intensidade de dor não é o fator determinante da qualidade de vida quando consideramos os domínios da capacidade 
funcional e estado geral de saúde. Os achados são relevantes e apontam para a necessidade de estudos que inves-
tiguem melhor os fatores relacionados a qualidade de vida de indivíduos com dor crônica musculoesquelética. 
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