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Trata-se de uma pesquisa cujo objetivo buscou investigar e analisar na literatura 

se há alteração da imagem corporal na percepção de indivíduos com dor crônica. A 
imagem corporal é a representação mental do corpo, e a dor crônica é definida como dor 
que persiste por mais de 3 meses ou além do tempo esperado para a cura. Para chegar 
aos objetivos fez-se uma revisão sistemática da literatura, e as bases de dados usadas 
foram: Web of Science, PubMed, Scielo, Scopus e BVS, dos últimos 20 anos, colocando 
o respectivo conjunto de palavras chaves “body image and chronic pain and 
perception”. Os principais critérios da pesquisa foram: estudos clínicos randomizados, 
exploratórios transversais e de intervenção. Após isso, transferiu-se os artigos para a 
ferramenta StArt - LaPES. Resultou-se em uma descoberta total de 308 artigos. Deste 
número após a análise sistemática, considerando, aos critérios de inclusão e exclusão, 
principalmente, restaram apenas 44 artigos aceitos para se trabalhar a problemática de 
pesquisa. Discutiu-se que os artigos em geral trouxeram diversos tipos de dores crônicas, 
e que elas impactavam de alguma forma a vida dos indivíduos, sendo de formas 
sensoriais, ou de maneira sentimental. Em alguns estudos de intervenção, muitos 
pacientes relataram que seus corpos pareciam como se fossem “bigornas”, ou até 
“alienígenas”. Conclui-se que, há alteração da imagem corporal percebida em indivíduos 
com dores crônicas. 
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