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RESUMO 

Introdução: a dor crônica é considerada um evento mundial pelo fato de acometer 
10,1 a 80% da população, acomete mais mulheres e jovens, além disso, causa 
impactos social, emocional e físico. A Sociedade Brasileira do Estudo da Dor 
(SBED) salienta que a taxa de pessoas que sofrem de dor crônica no Brasil se 
encontra em 30%. Objetivos: compreender as interfaces entre os aspectos 
emocionais e a dor crônica em pacientes que participam do Programa Integrador 
da Clínica da Dor do INTO; Identificar como os aspectos emocionais se relacionam 
com a dor crônica em pacientes da Clínica da Dor do INTO e Analisar a relação 
entre aspectos emocionais e dimensões da qualidade de vida de pacientes que 
vivem com a dor crônica. Metodologia: estudo de abordagem qualitativa, de 
natureza descritiva e exploratório, cujo cenário foi o Programa Integrador da Clínica 
da Dor do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia. Participaram oito 
pacientes atendidos no Programa Integrador e que responderam ao Questionário 
SF-36 durante as consultas de enfermagem e que, também, participaram de 
entrevistas narrativas por meio de telemonitoramento, estratégia essa eleita devido 
ao período de isolamento social no Rio de Janeiro. Resultados: as participantes 
são mulheres, na faixa etária de 35 e 66 anos, católicas, e 37% delas possuem 
ensino médio, as demais não iniciaram nível superior. A renda mensal é via 
aposentadoria do INSS, e dentre as comorbidades existentes destaca-se a 
hipertensão arterial. A dimensão mais afeta nas participantes foi a emocional, que 
atingiu escore zero na aplicação do SF-36. Evidenciou-se a presença de ansiedade, 
medo, solidão, tristeza na maioria delas. Os depoimentos coletados nas entrevistas 
geraram duas categorias de análise: Um novo cotidiano e um turbilhão de 
sentimentos soma-se a dor. Conclusão: evidenciou-se que indivíduos que vivem 
com dor crônica possuem múltiplas dimensões de vida afetadas, mas que nesse 
momento de isolamento social devido a pandemia de Covid19 a de pior 
comprometimento foi a emocional. Faz-se necessário formar e capacitar os 
profissionais para lidarem de forma resolutiva com a dor crônica. 

 

Descritores: Dor crônica; Qualidade de vida; Saúde; Enfermagem. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Essa pesquisa foi produzida a partir do projeto PIBIC “A CONSULTA DE 

ENFERMAGEM E O MANEJO DA DOR CRÔNICA NO AMBULATÓRIO DE DOR: uma ação 

singular do enfermeiro” que contou com a tutoria enfermeira do INTO e doutoranda, Juliane de 

Macedo Antunes (esta que é orientada pela professora Donizete Vago Daher). 

A Associação Internacional para o Estudo da Dor (IASP, 2020), conceitua dor 

como “uma experiência sensorial e emocional desagradável associada a, ou 

assemelhando-se àquele associado a dano real ou potencial ao tecido”. Tal 

experiência é responsável por visitas constantes de pacientes às unidades de saúde, 

como explica Smeltzer e Bare (2011).  

Estima-se, pois, que 150 milhões de pessoas já se queixaram de algum tipo de 

dor. Em 2003, a Organização Mundial da Saúde (OMS) publicou um relatório onde 

expunha as 10 doenças mais letais do mundo acima e abaixo de 60 anos, nesse estudo 

a dor se fez presentes em todas as doenças, como aids, câncer e doenças cardíaca, 

por exemplo. A OMS indica que em 2030 as 4 principais doenças fatais serão 

depressão, doença cardíaca coronariana, doenças cerebrovasculares e acidentes de 

trânsito. Todas têm como comorbidade a dor crônica associada (HECKE et al., 2013).  

 Nesses casos a dor é considerada uma “dimensão silenciosa” presente nos 

doentes, onde mesmo a doença principal sendo controlada a dor se mantém.  

Especificamente a dor crônica, é responsável por atingir 1 de 5 adultos e pode 

ser associada ao sexo (feminino), tipo de trabalho (exaustivo), escolaridade (baixa 

escolaridade) e idade (quanto mais elevada). A Sociedade Brasileira do Estudo da Dor 

(SBED, 2018), salienta que ainda não se encontram estudos epidemiológicos de todas 

as regiões do país, mas de acordo com os dados já coletados, a taxa de pessoas que 

sofrem de dor crônica no Brasil se encontra em 30%. Esse percentual é semelhante 

aos países de Índice de Desenvolvimento Humano mais elevado, todavia a dificuldade 

brasileira em relação a essa comparação se encontra na perspectiva financeira, já que 

não há no país uma política de saúde que aborde integralmente a dor. E ainda 

considerando que desses 30% de usuários acometidos pela dor sejam atendidos no 

SUS, agravos são quase que garantidos, uma vez que ainda hoje grande parte dos 

profissionais ainda não possuem conhecimento específicos de dor e não sabem como 

abordar o paciente acometidos.  
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Estudos epidemiológicos de dor no Brasil ainda são escassos. Entretanto, esse 

tipo de pesquisa deveria ser mais explorada, uma vez que seria um ganho significativo 

para o pacientes, já que dessa forma o entendimento da abrangência e impacto dos 

efeitos iria contribuir diretamente na estratégia de prevenção e intervenção. Com um 

levantamento realizado, Vasconcelos e Araújo (2018) identificaram que o estado que 

mais sofre de dor crônica no Brasil, é a Bahia com 73,3%. Esse dado ultrapassa a 

prevalência mundial, entretanto é um estudo que não abrange todo território brasileiro, 

uma vez que pesquisas não tenham sido realizadas em todas as regiões do país.  

A dor pode ser classificada como dor crônica ou dor aguda. A primeira é 

caracterizada por ser constante, que pode seguir além do tempo esperado de cura e a 

dor aguda é de aparecimento súbito, que se associa a lesão específica (SMELTZER; 

BARE, 2011).  

Pelo impacto que desencadeia na vida das pessoas, a dor crônica passou a ser 

defendida pela American Pain Society como o quinto sinal vital, no intuito de frisar a 

importância dela para a assistência a ser prestada. Desse modo, os profissionais de 

saúde precisam ser capacitados para oferecer tratamento efetivo. A dor muitas vezes 

é subestimada por profissionais de saúde, acarretando na falta de confiança do 

paciente para uma possível solução de suas queixas álgicas. Desta forma, é premente 

a necessidade de formação e de capacitação em serviço de profissionais de saúde, 

destacando a relevância de um processo de escuta do paciente qualificado, 

entendendo-o como sinônimo de tratamento efetivo e eficaz (BESSET et al. 2010). 

Os métodos historicamente utilizados para avaliação dos quadros de dor tomam 

como base a concepção biomédica de saúde, focando na doença e na cura, 

entendendo a dor como sintoma de um determinado agravo de saúde. Esses métodos 

se mostraram incapazes e inconclusivos nas análises dos quadros de dor, não 

conferindo boas respostas, fato que levou a ser questionado quanto a sua eficiência. 

Passou-se, assim, a se considerar a importância de uma avaliação mais ampla do 

fenômeno doloroso. Essa avaliação mais ampla engloba fatores biopsicossociais e 

leva em consideração a multidimensionalidade da dor. A visão biomédica é 

reducionista porque compreende a doença como determinada por um único agente, 

que atua no corpo/órgão. Já o modelo biopsicossocial compreende e analisa a dor 

como determinada por fatores: biológicos, psicológicos e sociais. Tal método busca 

considerar aspectos físicos, psicológicos, sociais e espirituais não de forma separada, 

mas de forma integrada (SIQUEIRA; MORETE, 2014, SOUZA et al., 2017) 
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Os aspectos biopsicossociais devem ser considerados no gerenciamento da 

dor, uma vez que, o viver com dor crônica, é um fator importante para aumento do 

sofrimento, contribuindo para o isolamento social, emocionais e mentais. E para que 

todo esse transtorno seja ressignificado é necessário um cuidado especializado e 

integrado. 

Compreender a epidemiologia da dor é fundamental: Shantanna e cols. (2020), 

mostram que o percentual de habitantes que apresentam algum tipo de dor nos 

Estados Unidos e na Europa. Nos Estados Unidos, em relação a dor ocasional ela 

acomete 11,2%, e a dor crônica acomete nos EUA - 6,3%, e na Europa, 10,4% a 

14,3%. Esses dados mostram um expressivo quantitativo de pessoas no mundo 

vivendo com dor e quantas delas poderão ter este quadro cronificado por se 

submeterem a terapias fracassadas, sendo assistidos por profissionais desqualificados 

ou que desvalorizam as questões biopsicossociais. Na Europa, gasta-se em torno de 

200 bilhões de euros, e nos Estados Unidos, cerca de $150 bilhões por ano. 

Dada a grande prevalência de pacientes acometidos por essa condição, devem 

os mesmos serem assistidos e avaliados minuciosamente por profissionais 

qualificados no intuito de efetivar um tratamento resolutivo, assim como apoio físico e 

psicológico.  

Os aspectos emocionais devem ser avaliados, criteriosamente.  Uma avaliação 

inadequada pode ser reflexo de uma formação falha do profissional.  Barros (2019), 

refere que a responsabilidade é das instituições de ensino em oferecer os conceitos 

básicos de dor e suas terapias de forma principal e não complementar de disciplinas. 

Essa deficiência na formação pode acarretar manejo da dor inadequado. 

Quando não se tem a possibilidade de avaliar e acompanhar o paciente com dor 

crônica de forma presencial, como ocorreu no ano de 2020 dado a pandemia do 

coronavírus e a necessidade de isolamento social, as equipes de enfermagem, 

respaldadas pelo Conselho Federal de Enfermagem passaram a realizar atendimento 

a distância. Assim, passou-se a ter lugar em muitas instituições de saúde, a 

telenfermagem. Esta tecnologia, no contexto pandêmico, ganha espaço na assistência 

possibilitando que enfermeiros acompanhem, avaliem e prestem cuidado a distância 

aos pacientes que vivem com doenças crônicas, como é o caso da dor, colocando em 

prática os processos assistencial, educacional, gerenciamento e de pesquisa (MUSSI; 

SILVA ; COSTA, 2018, SOUZA-JUNIOR et al., 2016). 
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O telemonitoramento é, desse modo, uma atividade realizada a distância, onde 

são utilizadas tecnologias de comunicação, como e-mail, internet, telefone e 

dispositivos de mensagens eletrônicas, que possibilitem a interação entre profissional 

e o usuário de serviço de saúde,  prevenir, diagnosticar, monitorar e tratar doenças. 

Este método tem como finalidade melhorar e ampliar o alcance do serviço e por este 

motivo o Ministério da Saúde insere as Tecnologia da Comunicação e Informação 

(TICs), no intuito de qualificar o atendimento em saúde. As TICs são instrumentos que 

já vinha sendo utilizados desde a década de 90 como a telemedicina, contudo vêm 

sendo implementadas também por outras áreas da saúde, pelo fato de ser um método 

de fácil acesso e de baixo custo (MUSSI, SILVA E COSTA, 2018; CAVALARI et al., 

2012).  

Com base no exposto e mediante as leituras realizadas e a participação no 

projeto PIBIC citado inicialmente, torna-se relevante investir em um estudo que analise 

a dor e sua interface com os aspectos emocionais, sendo o tema deste estudo. E 

para tal, elegeu-se a seguinte questão de pesquisa: como os aspectos emocionais 

influenciam na dor crônica de pacientes atendidos no Projeto Integrador da Clínica da 

Dor do INTO ? 
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Problematização:  

O fenômeno dor crônica é considerado mundialmente um problema de saúde 

pública, acometendo muitas pessoas. Portanto, faz-se necessário que os profissionais 

de saúde sejam capacitados para o enfrentamento do problema. 

A deficiência, no processo de formação, na temática dor, corrobora com uma 

atuação profissional com limitações de conhecimento científico, fato que  interfere em 

uma  prática assistencial resolutiva (BARROS; PEREIRA; NETO, 2011). 

As instituições de ensino devem incorporar em seus currículos, conteúdos 

básicos sobre a dor, os diferentes métodos/abordagem  terapêutica e modos de 

avaliação, a fim de formar profissionais capazes de atender as demandas de um 

paciente que possui algum tipo de queixa álgica, atuando de forma interdisciplinar 

diante desse fenômeno (ibid).  

A formação acadêmica do enfermeiro é singular por englobar diferentes 

disciplinas, fazendo com que o mesmo seja capaz de atuar na perspectiva da 

multidimensionalidade e na integralidade dos indivíduos, e isso torna a presença deste 

profissional na equipe interprofissional indispensável. Há estudos que demonstram que 

estudantes de graduação não receberam conhecimentos específicos referente a dor 

(BARROS; PEREIRA; NETO, 2011). Outras pesquisas apontam a alta taxa de 

profissionais de saúde que concordam com o fato de que a carência da oferta de 

conteúdos relacionados a dor, tem gerado grande dificuldade na assistência a esses 

pacientes e, ainda, relata-se um grande número de solicitações de opioides para o 

manejo terapêutico da dor afetando a disponibilidade desses medicamentos nas 

instituições de saúde (IASP, 2010). 

Um profissional que busca resolutividade na terapêutica de seu paciente precisa 

conhecer os conceitos que envolvem a dor e seu impacto nos aspectos físicos, 

emocionais e sociais do indivíduo, ou seja, buscar se qualificar no que se diz respeito 

ao manejo resolutivo (FERRARI et al., 2019) 

Outro fator problematizador para o estudo está relacionado ao advento da 

pandemia por covid-19, em março de 2020, no Brasil. Medidas importantes foram 

direcionadas pelo Governo/Ministério da Saúde sendo uma delas a indicação do 
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isolamento social, fato que determinou a suspensão parcial das  consultas 

ambulatoriais.  

No Instituto Nacional de Taumato-Ortopedia (INTO), localizado no Rio de 

Janeiro e cenário do presentes estudo, e particularmente, na clínica da dor, 

os  atendimentos  aos pacientes com dor crônica participantes do programa integrador, 

foram continuados por meio das tecnologias da informação e comunicação( TICs), 

como o telemonitoramento e a teleconsulta, entendendo a complexidade do momento 

vivido, assim como a necessidade da continuidade do acompanhamento dos 

pacientes. 

 O telemonitoramento é respaldado pela resolução do Conselho Federal de 

Enfermagem (COFEN 634/2020), que aponta como estratégia legal as consultas de 

forma remota.  

 

Objeto de Estudo:  A interface entre os aspectos emocionais e a dor crônica. 

 Objetivos: 

 Geral:  

Conhecer as interfaces entre os aspectos emocionais e a dor crônica em sua 

multidimensionalidade pacientes que participam do Programa Integrador da Clínica 

da Dor do INTO.  

Específicos:  

Identificar como os aspectos emocionais se relacionam com a dor crônica em 

pacientes da Clínica da Dor do INTO. 

Descrever a relação entre aspectos emocionais e dimensões da qualidade de 

vida de pacientes que vivem com a dor crônica. 

Justificativa 

Segundo a Sociedade Brasileira de Estudos da Dor (SBED, 2019), estima-se 

que de 20 a 40% da população mundial já sofreram de dor crônica em algum momento 

da vida, decorrendo de afastamento do trabalho, sofrimento psicossocial e dificuldades 

econômicas.  
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Em 2015, em um estudo realizado pela SBED, contabilizou que no Brasil de um 

quantitativo de 915 que participaram de uma pesquisa referente a dor, 42% relatam 

algum tipo de dor; e 37% expõem que sofrem de dor por pelo menos 6 meses. Desse 

total 42% vive na região Sul e 38% na  região Sudeste. 

O cuidado de enfermagem,  visa atender as necessidades dos pacientes 

levando em consideração diversos aspectos da vida do ser humano, assim devem ser 

capacitados para instituir práticas eficientes para promover saúde, prevenir doenças, 

recuperar e reabilitar a saúde. É considerável que capacitem cada vez mais, buscando 

contribuir para a adaptação do indivíduo à situação em que ele vive e ainda educá-lo, 

buscando a compreensão e autonomia do mesmo na sua situação e no tratamento, 

aumentando controle da vida e diminuindo sofrimento (FERNANDEZ et al., 2016, 

ANTUNES et al., 2018).  

Antunes e cols. (2018), objetivando conhecer na literatura produções científicas 

referentes à práticas de enfermagem aos pacientes com dor crônica acompanhados 

pela Clínica de Dor, obtiveram o resultado de baixo índice de pesquisas analisando 

este tema, ressaltando a importância do investimento na ampliação do conhecimento, 

visando qualificar a assistência prestada. 

A justificativa para a escolha desse tema está no fato de ter vivenciado, no Curso 

de Bacharelado e Licenciatura em Enfermagem, o cuidado a pacientes com dor crônica 

e ter tido dificuldades pois esse conteúdo ainda ocupa pouco espaço no currículo. E a 

isto se soma a experiência de ter sido bolsista de iniciação científica (PIBIC//UFF), no 

projeto de doutorado, intitulado “O viver com dor crônica e a singularidade do cuidado 

interprofissional”, da doutoranda Juliane de Macedo Antunes. Estas vivências 

trouxeram a curiosidade de saber como os profissionais de enfermagem atuam no 

tratamento e acompanhamento de pessoas com dor crônica  e se a dor está 

relacionada a aspectos emocionais. 

Nesse contexto, o trabalho mostra a importância da inserção da temática dor 

durante a formação acadêmica, resultando em uma compreensão integral da condição 

do sujeito doente. Há, pois, necessidade de inclusão de conteúdos no que tange a dor, 

tanto na formação como nas capacitações em serviço dos enfermeiros Concomitante 

a isso, está o dado gerado durante a busca para a produção do trabalho: poucos 

resultados sobre o tema foram encontrados, o que mostra a relevância do estudo. 

Expondo também à sociedade que a dor é muito mais do que um fenômeno físico, esse 
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distúrbio é como um iceberg, onde quem não está capacitado a avaliá-lo entende de 

forma equivocada o impacto dessa dor na vida do indivíduo. 
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CAPÍTULO 1 - REVISÃO DE LITERATURA 

1.1   A DOR  

A palavra dor é oriunda do Inglês Médio, do anglo-frânces peine (dor, 

sofrimento), do latim-poena (pena, punição) e do grego poin-e (pagamento, pena, 

recompensa) (IASP, 2020). E desde os primórdios vem sendo estudada sua razão de 

aparecimento e procedimentos capazes de controlá-la. Como a etimologia esclarecida 

previamente, esse fenômeno era entendido como algum tipo de punição de maus 

espíritos quando possuíam causas internas, resultantes de faltas cometidas e os 

praticantes de medicina da época, os sacerdotes, em suas crenças acreditavam que à 

serviço de deuses seriam capazes de curar a dor do sujeito através de preces. Já 

quando as causas eram externas remédios se tornavam suficiente para o alívio (SILVA 

et al.,2013). 

Com o avanço da tecnologia, o tratamento da dor deixou de ser algo empírico e 

passou a ser científico, décadas após, nos anos 70, a dor passou a ter definição 

através de estudos especializados. Contudo, seguido diversos questionamentos sobre 

necessidade de reavaliação da definição dor, pelo fato de os saberes sobre a mesma 

terem evoluído de 1979 até os dias atuais, em 2018 a IASP formou uma equipe de 

força-tarefa, com profissionais experientes no assunto, tendo como objetivo as 

recomendações para aprovação da atualização ou manter a definição da década de 

70. 

E em 2020 a IASP (2020) aperfeiçoa a definição de dor para “uma experiência 

sensitiva e emocional desagradável, associada, ou semelhante àquela associada, a 

uma lesão tecidual real ou potencial”.  

Ferrari et al. (2019) acrescenta ainda que pelo fato de ser um fenômeno capaz 

de afetar diferentes dimensões, em 1995, a American Pain Society (APS), considerou 

a dor como quinto sinal vital, visando aumentar a avaliação, melhorar o manejo e 

consequentemente melhorar a qualidade de vida do paciente. Em 2001, a JCAHO 

incluiu a avaliação da dor nos hospitais de acreditação, contribuindo com a 

implementação do direito da dor do paciente ser registrada, avaliada e tenha um 

tratamento efetivo. Após esse feito, o incentivo a capacitação relacionada ao manejo 

da dor foi efetivado nas unidades de saúde. 
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Conforme a SBED (2019) relata, a dor pode ser classificada como dor aguda e 

crônica. 

1.1.1 Dor aguda 

Esse tipo de dor é caracterizado por apresentar curto período de acometimento. 

Está associada a algum tipo de trauma, inflamação e infecção, desaparecendo quando 

diagnosticada e tratada corretamente (SBED, 2019).  

Fisiologicamente, no momento em que o indivíduo entra em contato com o 

estímulo, substâncias são liberadas, ativando os nervos periféricos e centrais que 

conduzem estímulos para a medula espinhal, onde o estímulo nervoso é processado 

e a informação chega ao cérebro no intuito de avisá-lo do problema. O efeito deste 

processamento de avisos geram respostas neurovegetativas como, elevação da 

pressão arterial, taquicardia, taquipneia, sudorese, ansiedade e agitação (SALLUM; 

GARCIA; SANCHES, 2012, SILVA et al.,2013). 

 O fim desta cadeia de reações resulta na pessoa reproduzindo o instinto de 

fuga, a fim de afastar o motivo da dor, seguido do afastamento do estressor se obtém 

a remissão, entretanto no caso de estimulação recorrente das vias neurais a dor se 

modifica se tornando crônica (SALLUM; GARCIA; SANCHES, 2012).  

A classificação de dor aguda para construção do diagnóstico de enfermagem, 

pela North American Nursing Diagnosis Association (NANDA, 2018-2020), apresenta 

a dor aguda como algo de “início súbito ou lento, de intensidade leve a intensa, com 

término antecipado ou previsível e com duração menor que 3 meses”. Pode estar 

indicando lesão tecidual, muscular, visceral e até mesmo no sistema nervoso central. 

1.1.2 Dor Crônica  

Para alguns autores a dor crônica é caracterizada por sua duração, variando 

entre 3 a 6 meses e afeta mais de 250 milhões de pessoas no mundo (SANTOS et al., 

2015). 

Por apresentar duração elevada, impacta em setores diferentes da vida do 

paciente, ocorre mudança de comportamento e estilo de vida. Diferente de um sintoma, 

que é a dor aguda, a dor crônica posterga a mesma informando que lesão que uma 
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vez poderia ter sido temporária e teve tratamento inadequado, afetou as terminações 

nervosas a ponto de cronificação, ou seja, a dor crônica é uma doença (SALLUM; 

GARCIA; SANCHES, 2012, SILVA et al.,2013). 

Pode ter um diagnóstico inicial complexo e de difícil tratamento dada sua 

multidimensionalidade e diferentes etiologias. Por isso para que o paciente tenha uma 

tratamento de qualidade e resolutivo, é necessário que os profissionais sejam capazes 

de compreender os efeitos da dor sobre o indivíduo e sua família, adquirindo 

estratégias de alívio e recursos coerentes para o desfecho positivo do tratamento 

(SMELTZER e BARE, 2011, MIS et al., 2019). 

A dor crônica é o principal fator estressor dentro de uma unidade hospital. É 

compreendida como um fenômeno subjetivo, o qual é sentido por indivíduos diferentes 

e de forma distinta, por isso seu manejo é complexo. Apenas os cuidados técnicos 

instrumentais não são suficientes para tratar este fenômeno e seu impacto vai além do 

aspecto físico do paciente, ou seja, todos os domínios da vida são afetados. Em busca 

da resolutividade do atendimento, é necessário considerar os fatores biológicos, 

filosóficos, sociais e emocionais, uma vez que todos podem influenciar no desfecho do 

acompanhamento. Quanto mais se encontrar impasses dentre esses fatores, pior será 

a resposta a terapia (MENDEZ et al., 2017, MOURA et al., 2017). 

Em função disso o paciente deve passar por uma avaliação precisa pela equipe 

interprofissional capacitada a visualizar e analisar o sujeito com dor e não só a dor do 

sujeito, ou seja, ele deve ser reconhecido em sua integralidade e colocando-o como 

protagonista de todo o seu processo de tratamento, assumindo um compromisso com 

a própria saúde.  

Existem diversos fatores e/ou dimensões humanas que podem ser associados 

à dor crônica.  Os aspectos biológicos iniciam e modulam as modificações físicas, são: 

idade, sexo, doenças prévias, fatores genéticos, vírus e bactérias que acometem o 

indivíduo. Os aspectos sociais definem o comportamento do indivíduo em relação a 

sua condição, corresponde à: desemprego, baixo nível socioeconômico e educacional, 

alto desgaste no trabalho, estado civil; aspectos emocionais: solidão, angústia, medo, 

melancolia. Todos estes aspectos devem ser envolvidos na avaliação (SARDÁ et al., 

2012, GEORGE, 2014). 
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Dentro do contexto social a cultura é apresentada na diferença da linguagem de 

um ser para o outro e no significado dos sintomas. É evidente que cada indivíduo tem 

a sua cultura, por isto é de grande valia que o instrumento de avaliação seja capaz de 

captar as experiências dolorosas de forma universal. Visto isso, em 1998 um estudo 

desenvolvido resultou em um instrumento que seria capaz de traduzir as  

considerações de cada comunidade em resultados análogos, o Retrato da Dor. Graças 

a essa produção, ocorreu o incentivo para a criação de outro instrumento, o PainStory, 

desenvolvido na Europa. O mesmo passou a ser utilizado como método avaliativo do 

fator psicológico de alguns ambulatórios (LODUCA et al., 2014). Ainda dentro do 

aspecto social, Maliska e cols. (2019) aponta sobre o afastamento do trabalho por 

quadros de dor,  causam desequilíbrio na economia, uma vez que diminuem o 

quantitativo de mão de obra, aumentam os custos de produção médica, previdenciário 

e social, assim como afeta psicologicamente o indivíduo afastado.  

Os transtornos psicoemocionais como depressão, ansiedade, medo, melancolia 

e pensamentos catastróficos são capazes de afetar a intensidade da dor, pois podem 

derivar de história individual pregressa. Além disso, ocorre o comprometimento da 

qualidade do sono, humor, da atividade, do apetite e da energia. Ao afetar a 

capacidade funcional e física verifica-se o distanciamento social, sexual, alteração na 

dinâmica familiar, desequilíbrio econômico e pensamentos catastróficos. Assim, como 

os fatores já citados, existem os elementos cognitivos (autoeficácia, catastrofização, 

medo, evitação e aceitação), afetivos (ansiedade, depressão e estresse) e ambientais 

(aprendizagem e reforço) (SARDÁ, 2012, MOURA et al., 2017).  

Inúmeros são os impactos da dor na vida dos pacientes e esse fato contribui 

para cronificação. O significado da queixa de dor será influenciado pela qualidade de 

vida, saúde e status socioeconômico. A mesma é considerada como a associação do 

físico com o emocional e social; por esta razão, não é viável interpretar a dor apenas 

de acordo com intensidade e freqüência (LODUCA et al., 2014; SHAVERS, BAKOS E 

SHEPPARD, 2010). 

O NANDA (2018-2020) diagnostica esse tipo de fenômeno em dois momentos, 

como dor crônica associada apenas a fisiologia, tendo como uma das características 

definidoras anorexia, expressão facial de dor e alteração do padrão de sono. Também 

apresenta a cronificação da dor como uma síndrome, onde o funcionamento diário e o 
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bem estar são comprometidos, tendo como ansiedade, fadiga, insônia como 

características definidoras. 

1.2 ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO NO CONTEXTO DA DOR CRÔNICA 

Pelo fato de a dor ser uma condição que ao se cronificar, afeta múltiplos setores 

da vida do indivíduo, a mesma deve ser considerada de alta relevância para avaliação 

e cuidado de enfermagem (RONDINELLI et al., 2016).  

Segundo Antunes e cols. (2018) e a IASP, o papel do enfermeiro frente à dor 

crônica é não só de facilitar a compreensão do paciente em relação a sua doença, a 

fim de possibilitar a adaptação do mesmo; como também orientá-lo sobre efeitos 

prejudiciais ao tratamento, no momento em que o ser com cronificação álgica não seja 

protagonista da sua condição; conhecer limitações; e planejar cuidado voltado ao 

paciente como um todo. No entanto através de uma pesquisa realizada por Bottega e 

Fontana (2010), foi identificado que o desconhecimento da equipe de enfermagem 

sobre a avaliação de dor seria fruto de uma carência de desenvolvimento de ações 

educativas. As autoras ainda complementam que a promoção do alívio da dor é 

resultante de conhecimento adequado e comprometimento com o cuidado solidário. 

Para que o enfermeiro possa contribuir na terapêutica do paciente de dor 

crônica, é necessário que primeiramente faça uso da metodologia aprendida durante 

sua formação acadêmica, a Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE), que 

nada mais é do que a organização do processo de atendimento que devem ser 

realizados durante os cuidados de enfermagem. Em vista disso é necessário que o 

profissional explore a queixa do paciente; faça coleta de dados sobre fatores 

agravante, atenuantes e concomitantes; extrair informações sobre histórico familiar e 

pessoal; buscar o impacto dessa dor na vida do ser; e fazer usos de instrumentos 

capazes de auxiliar na mensuração e avaliação da dor, assim como na efetividade do 

tratamento (BOTTEGA; FONTANA, 2010).  

Para que essa avaliação seja efetiva, é necessário que o profissional seja capaz 

de escutar de forma sensível, com responsabilidade e ética as carências do paciente. 

O cuidado de enfermagem ao paciente com dor crônica está correlacionado a 

avaliação subjetiva, ou seja, estar atento a fim de identificar queixas implícitas em 

expressões, tom de fala e comportamento. É imensamente expressivo o poder da 
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escuta e da criação de vínculo, no que se diz respeito ao sentimento de bem-estar, na 

ajuda ao paciente frente ao processo-doença (BARROS e NUNES, 2019; MOURA et 

al., 2017). Em função disso, é impossibilitada a avaliação da dor através de 

instrumentos físicos, como os que avaliam o peso corporal, pressão arterial ou 

temperatura corporal e ainda não existe um método padrão para avaliar esse 

fenômeno tão complexo e pessoal. Não há como padronizar uma experiência que é 

particular para cada indivíduo.  

Para mensuração da dor, escalas são comumente utilizadas, as quais respeitam 

a subjetividade do fenômeno. Essas escalas podem ser unidimensionais e 

multidimensionais, Moura e cols. (2017) expõem que as unidimensionais são mais 

utilizadas em ambiente clínico por serem simples, rápidas e de fácil compreensão do 

paciente, entretanto para Regis e cols. (2020) as escala unidimensionais possuem 

limitações, visto que não contemplem todas as dimensões do ser humano acometido 

pela dor crônica. Essas escalas permitem avaliar a condição do paciente através do 

que é relato por ele, como padrão de dor, intensidade, local, origem e até mesmo o 

andamento do tratamento.  

É importante salientar que a atuação do profissional enfermeiro é fundamental, 

entretanto não se pode deixar de evidenciar a relevância do atendimento de uma 

equipe interprofissional e interdisciplinar de saúde, com o objetivo de contemplar as 

multidimensões que são afetadas na vida do sujeito, esclarecendo condições, 

desmistificando crenças inapropriadas, resultando no alívio do sofrimento do paciente 

(OLIVEIRA et al., 2013). Ao assegurar o atendimento de forma holística, 

compreendendo a relação do sujeito com o mundo, concordar que o local onde o 

sujeito se insere como ser social também influenciam em sua percepção em relação a 

dor crônica, pode se interpretar o tratamento como objetivando a saúde segundo 

definição da OMS, de que saúde não é somente ausência de doença, mas um estado 

de bem-estar físico, mental e social completo (BARROS; NUNES, 2019).  

No entanto, a presença de dor ainda é subavaliada e subtratada. “Aspectos 

como crenças errôneas, uma cultura de fatalismo, a ausência de treinamento ou 

educação adequados, recursos materiais e organizacionais deficientes estão entre as 

causas dessa situação” (MORALES et al., 2015). Essa manejo da dor inadequado viola 

os direitos humanos do paciente, pois o mesmo tem o direito de ter sua fala sobre a 
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dor levada em consideração, de ser informado sobre possível avaliação e tipos de 

tratamentos elegíveis para seu caso e estes, sendo realizados por profissionais 

qualificados (BARROS; NUNES, 2019). 

Exposto isso, é obrigação do profissional se manter atualizado, de modo a 

atender as demandas dos pacientes portadores de dor crônica, seja em unidades 

hospitalares ou comunitárias. Além disso, é importante incentivar e apoiar as 

instituições de formação e atualização a instalarem tanto a abordagem centrada na 

pessoa com dor crônica, como o modelo de cuidado a ser utilizado nesse processo em 

seus currículos (BOTTEGA; FONTANA, 2010).  

1.3 A INTERFACE ENTRE ASPECTOS EMOCIONAIS E A DOR CRÔNICA 

Atualmente os aspectos emocionais relacionados à dor têm sido tema para 

muitos estudos. A abordagem dessa temática é extremamente relevante, visto que a 

regulação da emoção é importante no tratamento de distúrbios somáticos e na 

adaptação a condições crônicas (KOKONYEI et al., 2013). Diversas condições 

complexas da dor afetam o emocional, como distúrbios do sono, perda de apetite, 

dependência de fármacos, transtorno de humor, crise de ansiedade, fadiga e 

frustração, que trazem consequências para o paciente, sua família, ambiente de 

trabalho e sistema de saúde (SIQUEIRA; MORETE, 2014).  

Segundo o estudo de Castro e cols. (2011), os aspectos emocionais como a 

depressão têm  sido responsáveis pelos resultados ruins frente ao quadro de dor. A 

pior dor é provinda de pacientes afetados psicologicamente, que possuem dor mais 

intensa e de longa duração. Essa associação de dor crônica com o contexto emocional 

é histórico e vem desde a Grécia antiga.  

Os fatores psicológicos, principalmente as emoções, podem interferir nos 

elementos sensoriais e afetivos da dor. O humor é capaz de aumentar a percepção de 

dor, possivelmente pela catastrofização da mesma. Distúrbios dolorosos diminuem a 

disposição dos pacientes para o autocuidado e bons hábitos por se atentarem somente 

na dor, pois o sujeito apresenta a dor prolongada e é forçado a aprender e conviver 

com essa alteração. Com isso, as atividades prazerosas não são mais realizadas, 

resultando na desestabilização emocional e alterações no humor que também estão 
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associadas a esse fenômeno (BERNA et al, 2010, SILVA; ROCHA; VANDENBERGHE, 

2010) 

Os problemas emocionais enfrentados por estes usuários influenciam no 

aparecimento ou agravamento de sintomas dolorosos. Silva, Rocha e Vandenberghe 

(2010) explicam que diante do sofrimento constante, o corpo passa a excretar 

substâncias agressoras. As citocinas, por exemplo, quebram proteínas responsáveis 

por liberar a glicose, de acordo com a demanda de estresse e são capazes de causar 

danos permanentes aos tecidos, devido a corrosão dos mesmos e da mielina dos 

neurônios, se excretadas frequentemente. Essa complicação vulnerabiliza os tecidos 

se houver cronificação. 

A pesquisa de Silva e cols. (2010), observou a inabilidade das participantes de 

lidarem com a dor e situações interpessoais adversas. Após a introdução dessas 

pacientes ao grupo de dor, houve respostas positivas tanto ao tratamento quanto às 

relações interpessoais, uma vez inserido trabalho psicoeducativo. Esse método 

terapêutico auxilia no enfrentamento dos problemas de forma geral, cooperando para 

a aceitação dolorosa, que estimula  a luta contra a dor , extinguindo o medo, que é um 

dos pontos fundamentais para a intensificação da dor, favorecendo o tratamento 

espontaneamente (CASTRO et al., 2011, SILVA et al., 2010). 

A sensação de dor é vista como algo ameaçador, que pode desencadear 

diversas questões negativas no tratamento do paciente. Esses sentimentos afetam 

componentes sensoriais e afetivos da dor, aumentando a percepção álgica do 

indivíduo, podendo gerar pensamentos catastrofizantes (pensamento de antecipação 

e engrandecimento do negativo) e com isso resultar na incapacitação do 

funcionamento físico (KOKONYEI et  al., 2013). Por outro lado, Sarda e cols. (2012) 

defendem que a catastrofização não possui responsabilidade significativa na 

incapacidade e intensidade da dor. O autor desconhece a razão dessa evolução, 

apesar de relatar que existe vinculação entre depressão e resposta ao tratamento. Em 

contrapartida, em sua pesquisa Loduca e cols. (2014) segue defendendo o impacto do 

estado emocional no tratamento da dor crônica. Ainda reforça tal opinião com relato de 

pacientes após aplicação de métodos em que os participantes expressaram seus 

sentimentos em relação às queixas álgicas e percebem sua demanda psicológica.  
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Aos pacientes submetidos a terapia comportamental foi expressado claramente 

que o enfrentamento da dor com a presença de distúrbios emocionais era mais efetivo 

e o indivíduo não apresentava mais desequilíbrios no dia seguinte. Com isso fica 

evidente a associação do abalo emocional no tratamento de dor crônica (NAYLOR et 

al., 2011) . 

A aplicação da avaliação psicológica contribui no que tange o entendimento do 

ser como um todo, facilitando a compreensão da interação do indivíduo com o 

ambiente em que vive. A determinação desses aspectos contribuem positivamente 

para a avaliação dos resultados do tratamento (NAYLOR et al., 2011, SIQUEIRA; 

MORETE, 2014). 
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CAPÍTULO 2 - METODOLOGIA  

 

2.1 TIPO DE ESTUDO 

Este é um estudo de abordagem qualitativa, de natureza descritiva  e caráter 

exploratório. 

A abordagem qualitativa busca compreender o contexto onde o fenômeno 

ocorre, nesse caso, a clínica da dor do INTO.  A pesquisa qualitativa busca 

compreender de perto tudo que se refere ao sujeito pesquisado, membro de um grupo 

ou de uma sociedade. Exige observações minuciosas de situações cotidianas em 

tempo real e requer uma descrição e análise subjetiva da experiência. 

A natureza descritiva tem como propósito descrever a característica do que é 

pesquisado e/ou ainda estabelecer relações entre variáveis de um grupo. 

E foi de caráter exploratória, na medida em que visa tornar explícito o problema, 

construir hipóteses ou conhecer os fenômenos relacionados ao tema 

(CANZONERI,2011).  

A pesquisa qualitativa busca encontrar um grau de realidade que é imensurável 

quantitativamente. Kauark, Manhães e Medeiros (2011) explicam que é o tipo de 

estudo que se aprofunda na compreensão da relação do mundo real com o sujeito. 

2.2 CAMPO DE PESQUISA 

A pesquisa foi desenvolvida no Programa Integrador (PI) da Clínica da Dor do 

Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia. Programa este que tem como intuito 

atender a demanda dos pacientes com dor crônica integralmente através de uma 

equipe interprofissional constituída por enfermeiros e psicólogos, além da parceria de 

médicos que já mantinham atendimento prévio a estes pacientes (MACEDO, 2020) 

O processo de inclusão dos pacientes no PI se dá a partir do grau de orientação 

em tempo e espaço, realização de cirurgia ortopédica tendo dor crônica como resultado 

por um período de dor de 3 a 12 meses de início. Esse sujeito pode permanecer no 

programa de 7 a 10 meses. Durante a participação do mesmo são realizadas 

estratégias terapêutica ao paciente, família e ao cuidador, como escuta ativa, 

educação, auto responsabilização no gerenciamento da dor e importância da 

participação (ibid) 
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Para que se tenha um acompanhamento sequencial, o PI foi dividido em 4 

etapas: na primeira fase o paciente passa pela consulta médica onde é feita anamnese, 

diagnostico, elaboração de plano terapêutico e encaminhamento a outros profissionais, 

além da aplicação do questionário de qualidade de vida, o SF-36. A segunda etapa a 

consulta de enfermagem é realizada 30 dias depois da consulta médica, tendo 

acompanhamento mensal por 5 meses, onde são entregues 2 instrumentos, o termo 

de entendimento e recebimento e o diário da dor, sendo o último um instrumento um 

meio de mapear os níveis de dor, registrar a níveis de qualidade de vida, ansiedade, 

depressão e pensamentos catastróficos (ibid). 

Na fase 3, o paciente passa pelo atendimento com a psicóloga que avalia 

possíveis transtornos e cria terapias viáveis para o sujeito. No 6º mês o SF-36 é 

aplicado novamente por enfermeiros e psicóloga com o intuito de avaliar a evolução 

do paciente (ibid). 

 A última fase consiste no atendimento interprofissional, paciente, família e 

cuidador. Nesta última consulta os resultados de toda a participação no PI é exposta, 

além de enfatizar ações importantes para o viver com a dor crônica e assim aí o 

paciente tem a possibilidade de receber alta do programa (ibid). 

O INTO é uma instituição pública de referência nacional em cirurgias 

ortopédicas, e se situa  no município do Rio de Janeiro, sendo um hospital de grande 

porte. A clínica da dor atende pacientes referenciados de outros serviços do instituto. 

Dentro do processo de trabalho da clínica da dor foi implantado, em novembro de 2018 

o Programa Integrador que tem a finalidade de acompanhar, mediante ao cuidado 

interprofissional, pacientes com dor crônica que tenham realizado cirurgia ortopédica, 

no INTO até 12 meses.  

 Ministério da Saúde refere que atualmente o INTO é considerado o único 

hospital brasileiro a integrar a International Society of Orthopaedic Centers (ISOC), 

dentre os 19 melhores centros ortopédicos do mundo. O hospital é constituído por 21 

salas de operações, sendo uma para emergência e duas com equipamentos de 

transmissão via satélite, 255 leitos de internação, 48 leitos de UTI (adulto- 16 e 

pediátrica- 4) e unidade de pós-operatório (18). 

2.3 PARTICIPANTES 
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Participaram do presente estudo 08 pacientes que participam do Programa 

Integrador da Clínica da Dor do INTO, que foram eleitos, através do comprometimento 

de uma dimensão do questionário de qualidade de vida. 

Critério de inclusão: Pacientes inseridos no Programa Integrador, com maior 

comprometimento emocional referente aos participantes da pesquisa de doutorado “O 

viver com dor crônica e a singularidade do cuidado interprofissional”, após a aplicação 

do SF-36 acompanhados por telemonitoramento, a partir da determinação do 

isolamento social. 

Critério de exclusão: pacientes sem condições de dialogar via 

telemonitoramento. 

2.4 TÉCNICA DE COLETA DE DADOS 

Primeira etapa: Após aplicação do SF-36 na pesquisa da tutora durante 

consultas de enfermagem, foram extraídos dos 20 pacientes do PI da Clínica da Dor, 

08 com comprometimento total na dimensão emocional. 

Cabe ressaltar que o SF-36 é uma ferramenta criada em 1992 e validada no 

Brasil, por Ciconelli em 1997. É um método multidimensional e padronizado de ampla 

abrangência para a avaliação da qualidade de vida do entrevistado, o qual propõe-se 

a identificar diferenças clínicas e sociais relevantes no impacto da saúde da 

comunidade ou do indivíduo acometido por alguma comorbidade (LAGUARDIA et al., 

2013; GUIRADO, 2015).  

Laguardia e cols. (2013) ainda referem que o questionário é constituído por 36 

perguntas, uma que mede a transição do estado de saúde no período de um ano e não 

é empregada no cálculo das escalas, e as demais que são agrupadas em oito escalas 

ou domínios. Este questionário tem pontuação final variando de 0 a 100 para cada 

domínio, representando zero, o pior estado de saúde e cem, o melhor estado de saúde 

(GUIRADO, 2015).  

O tempo de preenchimento teve duração de 5 a 10 minutos, e a versatilidade de 

sua aplicação por autopreenchimento, ou seja, o paciente tem a liberdade de 

autoavaliar a condição do tratamento recebido e a aplicação pode ser por meio de 

entrevistas presenciais ou telefônicas com pessoas de idade superior a 14 anos. 

Os oito aspectos distintos que permitem avaliar a qualidade de vida dos sujeitos 

são: capacidade funcional, seus itens avaliam a abrangência das limitações e como 
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afetam a capacidade física do doente; aspectos físicos; aspectos emocionais; dor, 

sobre intensidade e a interferência da mesma na vida diária do paciente; o estado geral 

de saúde, que avalia como o sujeito está inteirado sobre sua própria condição; 

vitalidade, onde considerado o nível de energia do ser; aspectos sociais, analisando 

como ocorre ou se ocorre a integração do indivíduo em atividades sociais; e saúde 

mental, onde se avalia ansiedade, depressão, alterações de comportamento ou 

descontrole emocional e bem estar psicológico (ibid). 

Segunda etapa: Foram realizadas entrevistas narrativas com os 08 pacientes 

que apresentaram comprometimento emocional. A via utilizada foi o 

telemonitoramento via telefone, com agendamento prévio, conforme disponibilidade 

dos mesmos. Durante entrevistas narrativas foi utilizado instrumento de coleta 

produzido por pesquisadoras e duas questões foram selecionadas para posibilitar a 

análise dos resultados da pesquisa “conte sobre sua vida, seu dia a dia, agora em 

tempo de isolamento social” e “quais sentimentos têm vivenciado neste período? sente 

dor? fale-me sobre ela”.  As entrevistas foram  gravadas por mídia de áudio e 

transcritas na íntegra. 

 

2.5 ANÁLISE DOS DADOS 

 A análise dos dados foi de conteúdo temática, segundo Bardin (2011), sendo 

realizada por meio de sucessivas leituras dos depoimentos e aproximação dos 

mesmos com a literatura científica relacionada ao tema. Para esse autor, a análise de 

conteúdo se caracteriza por: 

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando a obter, por 
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 
mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 
conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis 
inferidas) destas mensagens (BARDIN, 2011, p. 47). 

A utilização da análise de conteúdo se divide em três fases fundamentais: a pré-

análise, exploração do material e tratamento dos resultados. A primeira fase, a pré-

análise é identificada como a fase de organização, envolvendo uma leitura considerada 

flutuante, que é caracterizada com o primeiro contato com os documentos submetidos 

à análise, a escolha do mesmo, definição de hipóteses e objetivos, criação de 

indicadores capazes de orientar a interpretação e a preparação formal do conteúdo 

(BARDIN, 2011). 
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Ainda na primeira etapa, no caso de entrevistas as mesmas serão transcritas 

obedecendo as regras de exaustividade, sugerindo esgotamento do assunto sem 

omissões; representatividade, preocupar-se com amostras que representam o 

universo; homogeneidade, obtendo dados do mesmo tema, coletando-os por técnicas 

iguais e indivíduos semelhantes; pertinência, uma vez que seja necessário a 

compatibilidade dos documentos com os objetivos da pesquisa; e exclusividade, onde 

cada categoria deve ser exclusiva dentro das classificações (SANTOS, 2012). Dentro 

da fase I, foram separados 08 pacientes participantes do Programa Integrador 

comprometidos emocionalmente previamente selecionados pela tutora em sua 

pesquisa de doutorado, a partir deste feito as entrevistas foram transcritas e lidas 

repetidamente a fim de identificar questões norteadoras de cada questão presente no 

instrumento de coleta referente ao emocional do paciente, no intuito de categorizá-las.  

Na segunda fase, ocorre a exploração do material, usando a codificação 

(recorte, enumeração e classificação); classificação (semântico, sintático e léxico); 

expressivo (agrupando inquietações de linguagem, como: hesitação, embaraço, 

perplexidade, etc); categorização (reúne maior número de informações através de 

esquematização), essas categorias devem conter algumas qualidades como: exclusão 

mútua (um elemento a cada categoria), homogeneidade (uma dimensão de análise 

para definir uma categoria), pertinência (categorias associadas às intenções do 

pesquisador), objetividade e fidelidade (categorias bem definidas)e produtividade 

(resultados férteis a partir de categorias produtivas). Feita a exploração do material, 

inicia-se o agrupamento dos pontos em comum de cada entrevista, gerando assim 

duas categorias de análise central. Essas categorias se originaram de falas 

semelhantes dos participantes da pesquisa sobre o impacto do novo cotidiano, que se 

refere ao ano pandêmico, na dor vivida por ele e os diferentes sentimentos vividos que 

influenciam na intensidade de dor. 

A terceira fase consiste no processo de análise de conteúdo, o tratamento dos 

resultados, onde o pesquisador faz uso de dados iniciais e os tornam significativos e 

válidos (BARDIN, 2011). Nessa última etapa, consegue-se observar e comprovar 

através das falas dos participantes da pesquisa em questão e de estudos pregressos, 

que a pandemia interferiu no tratamento de dor dos participantes e em como se 

relacionavam com a mesma, além de expor que todo esse misto de sentimentos trazido 
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pela situação nacional que se iniciou a pesquisa interferiu diretamente na intensidade 

da dor. 

2.6 ASPECTOS ÉTICOS 

O Projeto foi aprovado com número de CAAE: 03179118.4.0000.5243, número 

do parecer: 3.270.855, após submissão ao Comitê de Ética em Pesquisa do HUAP e 

do INTO, atendendo a Resolução 466/2012 MS e solicitação de participação na 

pesquisa com a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

Todos os participantes tiveram suas identidades preservadas, com a utilização de 

nomes fictícios e foram orientados que poderiam retirar-se da pesquisa a qualquer 

momento, sem nenhum prejuízo.  

CAPÍTULO 3 - RESULTADOS E ANÁLISE 

 

A apresentação dos resultados e a análise dos dados se dará em duas etapas: 

Primeiramente apresentaremos os dados referentes ao perfil sócio clínico dos 

participantes da pesquisa e na segunda parte os depoimentos coletados nas 

entrevistas narrativas e sus análise. 

 

1ª Etapa: - Perfil Sóciodemográfico e Clínico  

 Para compor o perfil dos participantes foi acessado o prontuário de cada 

paciente entrevista da pesquisa. 

Quadro 01: Perfil sócio clínico dos participantes da pesquisa 

  Perfil sócio demográfico                 Perfil Clínico 

Ordem Sexo1     Idade Escolaridade 
Estado 
civil2 

Religião3 Raça4 

Tipo 
de 

renda5 

Município/ 
Estado 

Com 
indicaçã

o 
cirúrgica

6 

COMORBIDADE7 Mobilidade8 

1 2 35 Médio 2 1 1 2 
Angra dos 
Reis / RJ 

2 0 1 

2 2 66 Médio 2 1 1 1 
Rio de 

Janeiro/ RJ 
2 2 2 

3 2 49 Médio 1 1 2 1 Queimados/RJ 2 5 1 

4 2 48 
Fund. 

Incompleto 
1 2 2 1 

Paraíba do 
Sul/RJ 

2 2 2 
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5 2 55 
Fund. 

Incompleto 
1 2 2 1 

São João de 
Meriti/RJ 

2 2 2 

6 2 54 
Fund. 

Incompleto 
2 3 2 1 

Rio de 
Janeiro/ RJ 

2 2 2 

7 2 51 Fund. 2 2  3 
Rio de 

Janeiro/ RJ 
2 0 2 

8 2 60 Fund. 2 1 2 1 
Rio de 

Janeiro/ RJ 
2 2,5 2 

Legenda: sexo: m=1 e f=2; estado civil: com companheiro= 1 e sem companheiro=2; religião: católica=1, 
evangélica=2, espírita= 3, testemunha de Jeová=4 e judeu=5; raça/cor: branca=1 e não branca=2; tipo de 
renda: INSS=1, ativo=2 e inativo=3; indicação cirúrgica: sim=1 e não=2; comorbidade: diabetes=1, 
hipertensão arterial= 2, doença neurológica= 3, doença psiquiátrica= 4 e outro = 5; mobilidade: sim=1 e não= 
2. 
 Fonte: Banco de dado de pesquisadora, 2020.  

Em relação ao sexo, comprovou-se que a demanda para a Clínica da Dor do 

INTO é, na sua maioria, de mulheres. Neste estudo, o total de participantes é feminino. 

Esse fato corrobora com o exposto pela SBED (2018), que salienta que a dor crônica 

está bem mais associada a pacientes do sexo feminino. E a faixa etária entre as 

participantes ficou entre 35 e 66 anos. 

Em pesquisa semelhante realizada na cidade de Curitiba, Cipriano et al (2011), 

onde foram estudados apenas pacientes com dor crônica, porém enfocando 

especificamente os pacientes atendidos em um ambulatório de dor, foram encontrados 

dados que vão ao encontro deste presente estudo: “A maioria dos pacientes era do 

sexo feminino (67,6%), casada (55,0%), com idade entre 40 a 49 anos (32,4%), sendo 

que 32% possuíam ensino superior completo. 

Quanto a formação, 37% possui ensino médio, as demais não iniciaram nível 

superior. A religião predominante foi a católica, com 4 participantes, mas há 

evangélicas (3), e espírito (1). Todos residem no estado do Rio de Janeiro.  

Em relação a renda mensal, 80% são aposentadas com renda do INSS. 

Todas estavam em acompanhamento na Clínica da Dor, participando de 

consultas de enfermagem por no mínimo 03 meses. Todas realizaram cirurgia 

ortopédica no período de 03 a 12 meses e permanecem com queixa de dor, 

caracterizando, assim, sua cronicidade.  

Dentre as comorbidades existentes, a hipertensão arterial supera as demais, 

representando 62,5%. Em relação a comorbidades, Castro e cols. (2011), destacam 

que a dor crônica geralmente tem comorbidade com transtornos psiquiátricos, 

especialmente depressão maior. Ambas as condições são frequentemente tratadas 

inadequadamente e resultam em incapacidade significativa, redução da saúde e 
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qualidade de vida (QV), o que aumenta muito o uso e os custos com a saúde.  

Um pequeno número (25%) pratica atividade física e, 60%, são acompanhados 

por um profissional fisioterapia. 

 O paciente com dor crônica compromete sua qualidade de vida, uma vez que 

a dor é considerada como a associação do físico com o emocional e social, que 

apresenta desafios diários e que desencadeia abalo emocional nos indivíduos 

acometidos (LODUCA et al., 2014, O’BRIEN; BREIVIK, 2011).  

Almeida e cols. (2008) salientam que diversos fatores têm sido associados à 

presença de dor (especificamente na dor lombar crônica), como a idade, sexo, 

tabagismo, alcoolismo, peso corporal, classe social, nível de escolaridade, prática de 

atividade física e atividades laborais. O conhecimento do perfil sociodemográfico 

desses indivíduos e dos fatores de risco associados à lombalgia é primordial para 

políticas públicas que visem o controle desse problema com base em intervenções 

preventivas e/ou terapêuticas.  

  Dellaroza e cols. (2013), destacam em relação às incapacidades desencadeada 

pela dor, pode ser multideterminada. Assim, localizações álgicas diversas e 

intensidades diferentes, entre outras características dolorosas, parecem estar 

associadas ao maior ou menor grau de incapacidade.  

2ª Etapa: Durante as consultas de enfermagem foram aplicados 22 

questionários SF-36 que mediu as dimensões da qualidade de vida dos participantes 

do Programa Integrador da Clínica da Dor do INTO. Dimensões destacadas dentro das 

colunas da Tabela 02). Da Tabela com todos os dados foram, extraímos os pacientes 

que estavam totalmente comprometidos emocionalmente, perfazendo um total de 8 

pacientes. Esta foi, então, a dimensão mais afetada nos entrevistados desse estudo.  
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Quadro 02: Dimensões da qualidade de vida 

SF-36 

Capac. 

Func-A 

Asp. 

físicos-A 
Dor-A 

Estado 

geral 

saúde-A 

Vital.-A 
Asp. 

sociais-A 

Asp 

.emoc-A 

Saúde 

mental-

A 

15 0 20 60 25 62.5 0 32 

35 0 10 42 5 38 0 12 

15 0 22 15 15 12 0 8 

0 0 10 65 50 0 0 24 

0 0 0 20 10 25 0 28 

15 0 10 35 10 0 0 12 

25 0 20 32 20 0 0 28 

5 0 22 20 25 25 33.3 48 

Fonte: Banco de dado de pesquisadora, 2020. 

 

As consultas de enfermagem presenciais, realizadas por enfermeiros da clínica 

da dor, foram os espaços para aplicação do SF-36.  Ocorreram antes de ser decretado 

o isolamento social devido a pandemia de covid19 no Rio de Janeiro e no Brasil. E 

para avaliação do score das respostas do SF-36 obtido por cada paciente, a tutora 

estabeleceu uma escala de 0 a 100, sendo a mediana de 50. Assim, dimensão menor 

que 50 significa dimensão comprometida e acima de 50 a qualidade de vida referente 

a aquela dimensão estaria boa. Quanto mais próximo de 100 maior a qualidade de vida 

naquela dimensão. 

Marquez (2011) destaca que a dor não depende somente da natureza e da 

intensidade do estímulo. É influenciada tanto por fatores psicossociais como 

neurosensitivos. Sofre uma modulação no sistema nervoso central, e da interação 

entre os estímulos nociceptivos e fatores moduladores é que resulta a experiência 

neurosensitiva da dor. A qualidade e a quantidade da dor dependem (e varia de pessoa 

para pessoa) do entendimento da situação geradora da dor, experiência prévia com o 
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desencadeador álgico, cultura, da atenção, ansiedade e capacidade da pessoa em se 

abstrair das sensações nóxicas (distração) e dos sentimentos de controle da dor. 

 

3ª Etapa: Realização de entrevistas narrativas por telemonitoramento. 

 Para esta etapa foi utilizado a tecnologia de telemonitoramento, sendo para tal 

utilizado o telefone para a realização de entrevistas narrativas. Após a permissão das 

participantes, procedemos a gravação em mídia por áudio. Foi construído pela 

pesquisadora Juliane de Macedo Antunes, do PI do INTO, um instrumento com duas 

questões abertas, quais foram: 

● Conte sobre sua vida, seu dia a dia, agora em tempo de isolamento 

social. 

● Quais sentimentos têm vivenciado neste período? Sente dor? Fale-me 

sobre ela. 

Com todos os dados das entrevistas em mãos passamos a transcrevê-los e 

iniciar a análise. A opção foi a análise de conteúdo temática (Bardin, 2011). 

Começamos a realizar leituras repetidas das respostas de cada uma das questões 

disparadoras. Após esse movimento, as respostas foram inseridas em um quadro o 

qual, também contém fragmentos dos depoimentos. Em seguida, foram 

sistematizadas, com o intuito de identificar, em cada uma delas, os principais aspectos 

destacados. 

As entrevistas foram analisadas individualmente e os dados foram agrupados 

gerando duas categorias centrais: “a interferência do novo cotidiano no viver do 

paciente com dor”; e “um turbilhão de novos sentimentos soma-se a dor”. Passamos 

a analisar estas duas categorias: 

 

1ª categoria: A interferência do novo cotidiano no viver do paciente com dor 

Com a decretação governamental de necessidade de isolamento social os 

pacientes foram orientados a permanecer em suas casas. O acompanhamento 

passaria a ser por telemonitoramento. E um novo cotidiano tomou lugar.  

Passamos a agendar entrevistas narrativas semanais. E ficou evidenciado, 

pelos depoimentos dos pacientes, sentimentos de insatisfação, medo e até mesmo 

revolta. Sabíamos que estes sentimentos podem representar fatores de risco 

considerável para o agravamento de suas doenças crônicos. Esse novo cotidiano pode 

potencializar e ser capaz de impactar na dor já existente e na saúde mental dos 
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indivíduos. A dor crônica se relaciona diretamente a fatores biopsicossociais e a solidão 

é o principal sentimento decorrente desta medida de isolamento. Isso indica a 

importância da interação social para a saúde geral e o bem-estar destes indivíduos 

(KHAYYAM et al., 2013).  

Assim relataram alguns dos participantes: 

 

Esse negócio que revirou tudo, né? Muito ruim isto, me sinto 

muito sozinha. (Dona Violeta) 

 

Com essa doença, ninguém chega perto de mim, ninguém 

aparece, ninguém vem aqui, ninguém faz nada por mim, nada! 

Sinto-me muito isolada e sempre sozinha (Dona Camélia). 

 

Minha cabeça ficou ruim, aí eu tive que ir no hospital fazer o teste 

também, minha filha, mas graças a Deus deu negativo. To com 

medo e sozinha (Dona Rosa). 

 

Durante o período de pandemia, onde a medida preventiva estabelecida pelo 

governo deveria ser o isolamento social, pacientes de dor crônica passaram a ser 

afetados emocionalmente, uma vez que a solidão aflora transtornos como ansiedade 

e depressão, que estão associados a complicações da cronificação álgica (LI; CHEW; 

GUNASEKERAN, 2020).  

Neste sentido Queiroz e cols. (2012, p. 4 ), destacam: 

A sintomatologia crônica traz uma desordem do cotidiano das pessoas, 
porquanto acontece perda da esperança de melhora, invalidez, imagem corporal 
alterada e queda da autoestima. Na cronicidade podem surgir problemas 
psicológicos, disfunção cognitiva, mudança de comportamento, redução da 
capacidade física, com diminuição da produtividade nas tarefas de casa e do 
trabalho e, com efeito, provocar um impacto econômico, que diminui a qualidade 
de vida. Essas consequências podem apresentar-se de formas diferentes para 
cada pessoa, sendo influenciadas pelo social, econômico, genético e variáveis 
ambientais. 

 

Também destaca a IASP (2020), que os efeitos da pandemia de covid-19 teve 

diferentes impactos em pacientes que vivem com dor crônica. Esses abalos estão 

associados à fatores de riscos em comum das duas doenças como: idade avançada, 

níveis de morbidade de doenças crônicas, tabagismo e obesidade. Por isso a 
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população mais afetada por este fenômeno álgico se encontra em vulnerabilidade, 

aumentando concomitantemente o risco para morbimortalidade.  

Simultâneo a isto, pacientes acometidos pelo covid-19 também possuem risco 

de desenvolverem o quadro de dor crônica, o que gera instabilidade emocional nos 

pacientes e preocupação dos profissionais em relação à terapêutica de ambas as 

doenças (LI; CHEW; GUNASEKERAN, 2020). 

 

A esses depoimentos outros se somaram: 

 

Só tenho ficado dentro de casa. Eu ando é muito ansiosa, às 

vezes angustiada. Tenho sentido umas palpitações, de ficar em 

casa. (Dona Begônia) 

 

A pandemia atrapalhou tudo, né? Parou tudo, né? (Dona 

Magnólia) 

 

Essa pandemia só veio acabar com a minha vida. (Dona Petúnia) 

 

Do total de entrevistados, 87,5% possuíam a dimensão da funcionalidade social 

afetada, com score abaixo de 50, e a esta dimensão soma-se a dimensão emocional 

onde a grande maioria apresentou o score igual a 0 (zero), mostrando o quanto o 

isolamento social pode impactar e/ou estar associado ao declínio emocional destes 

pacientes, e que, consequentemente, irá resultar na piora do quadro de dor e  na 

manifestação de medo, tanto em relação à infecção pelo vírus quanto pelo “sentir dor”.  

Para Sardá e cols. (2012) e Moura e cols. (2017), estes fatores contribuem para 

redução da eficácia do tratamento e podendo acelerar manifestações de transtornos 

psicoemocionais, como depressão, melancolia e pensamentos catastróficos. 

Ficar só em casa, não tendo contato presencial com familiares, amigos e 

profissionais da saúde determinou um novo normal, e um novo cotidiano foi se 

configurando: muitas horas sozinhas em frente a televisão, poucas horas de sono , 

ingesta de muitos alimentos que não deveriam, pouco diálogo e dor aumentando. 

Todos falaram que querem muito que este momento passe rápido.   

 

2ª categoria: Um turbilhão de novos sentimentos soma-se a dor  
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Esta categoria foi construída dado aos muitos sentimentos que afloraram neste 

período de isolamento, que se somam a dor que já era crônica. Ficaram evidenciados 

muitos sentimentos de descontentamento, de negação, de decepção em relação ao 

seu estado atual de saúde. Parte delas até se mostraram inconformadas e revoltadas 

de não haver melhora do quadro de dor, só piora. Tinham a certeza de que os 

sentimentos negativos estavam piorando os seus quadros.  

Isto foi evidenciado por Castro e cols. (2011), quando destacam que os aspectos 

emocionais têm sido responsáveis pelos resultados ruins frente ao quadro de dor. A 

pior dor é provinda de pacientes afetados psicologicamente, que possuem dor mais 

intensa e de longa duração. 

E assim se expressaram as participantes: 

 

Aí eu fiquei com medo e pensei assim: Não, de repente eu to com 

a imunidade baixa, não vou sair!”. Aí começo a ver um monte de 

coisa e me sentia me atrapalhando toda. Porque tem vez assim, 

que eu não consigo ficar muito quieta, parada assim, eu to muito 

acelerada. Aí eu acabo fazendo alguma coisa e a dor aumenta 

mais ainda, mas está doendo muitas, muitas vezes na semana. 

Aí menina, pegou e eu estava direitinho, fazendo alongamento, 

daqui a pouco foi revirando tudo, aí fui e falei “Eu não posso ficar 

assim, eu não posso ficar assim.”. É, aí eu estava com a 

autoestima bem baixa mesmo, aí eu dizia para mim ..não posso 

ficar assim, não posso ficar assim, não posso.... aí eu fiquei mais 

triste ainda, aí eu novamente falei ...não..., tenho que voltar a 

ativa, não posso ficar só em casa comendo”, aí agora dei uma 

voltinha pois está liberando aqui, sabe?(Dona Violeta) 

 

E eu tô numa tristeza muito grande. De dá dó...Porque agora 

então que eu to sozinha, eu to me sentindo largada no 

mundo...largada mesmo.... Mas assim... é uma dor ...uma dor que 

até agora eu não sei o porquê, pois eu já operei isso em 2019 e 

ainda tenho essa dor que não me larga..toda no braço, não tenho 

firmeza nenhuma, é só dor, dor, dor, dor constante... e tem 
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aumentado nestes tempos... Só quando eu durmo que eu 

esqueço  dela. (Dona Camélia) 

 

Ah, a gente fica triste, triste mesmo né? Porque ninguém gosta 

de ficar com dor e em casa... Então, tá bem complicado, o joelho 

que ta muito difícil para sentar e levantar.. fica tudo  complicado. 

To com os dois joelhos inchados, o operado e o não operado. 

Muita dor mesmo. E medo demais... (Dona Margarida) 

 

Pesquisas apontam que a desordem emocional do paciente e a dor crônica 

estão frequentemente relacionadas, além de afetar de forma acentuada a 

funcionalidade do indivíduo. Castro e cols. (2011), explanam ainda que o fato do 

paciente apresentar medo e catastrofização, prevê uma dor mais severa e 

incapacitante, e sendo os transtornos psicológicos uma influência para o aumento da 

percepção de dor. O impacto na funcionalidade é validado pelo score de capacidade 

funcional estar afetado em todas as pacientes entrevistadas.  

A catastrofização da dor é a forma, a percepção e o significado como o paciente 

lida com a mesma. Neste caso é a interpretação da dor como ameaçadora, o que gera 

o sentimento de medo: o medo de obter mais uma dor e medo do movimento 

relacionado a dor. Este padrão gera alterações no comportamento do sujeito como 

evitação, hipervigilância e aumento de sensações corporais (DOHERTY et al., 2017). 

Lumley e cols. (2011), referem que o medo é capaz de inibir a dor através de opioides 

endógenos, entretanto experiências de medo repetidas geram ansiedade antecipatória 

resultando em uma dor permanente. 

Em contraste ao medo, a ansiedade ocorre pela antecipação de uma ameaça. 

Tal transtorno é caracterizado, assim como a depressão, como fator central facilitador 

para o aumento da dor. É um estado emocional desconfortável que se une a alterações 

cognitivas, afetivas, comportamentais e fisiológicas. Indivíduos com dor crônica 

possuem de duas a três vezes mais propensão de desenvolvê-la (GONÇALVES, 2019, 

SANTOS; CERDOROGLO; SANTOS, 2017, FERREIRA et al., 2015). Quando 

associada à baixa interação social, a ansiedade se encontra elevada, podendo gerar 

transtornos ansiosos como: transtorno do pânico, transtorno de ansiedade 

generalizada e transtorno de estresse pós-traumático (PINHEIRO et al. 2014).  

 



 39 

Vários outros sentimentos estavam aflorados: 

 

Semana passada ela falou para mim só fazer o exercício de 

apertar a almofada, porque estava sentindo muita dor ainda. 

(Dona Rosa) 

 

Eu fico meio angustiada, né? É muito ruim, você não tem alegria, 

perde alegria, é angustiante. Fico angustiada, fico assim triste, 

mas não adianta, não tem outra solução. Mas as dores continuam 

as mesmas, muito difícil ela moderar ou melhorar, com esse 

tempo com esse período frio parece que o negocio ficou pior. 

(Dona Begônia) 

 

Mas eu fiquei numa crise danada, vou te falar, eu já estava com 

depressão, mas com essa diabete piorou, eu não estou nem na 

minha casa. As pernas não doem tanto porque eu não estou 

saindo de casa, não estou subindo e descendo escada, não estou 

indo para rua. (Dona Dália) 

 

To ótima... ( ? ). Mesmo que com ansiedade que cresce eu digo 

para você que eu tenho andado bem, bem mesmo. Graças a 

Deus! Coisas que eu não fazia, hoje em dia eu faço, entendeu? 

Pelo menos umas 2 vezes ou 1 vez por mês eu tenho uma crise 

e ela está ficando generalizada, porque não ataca só a cervical, 

ataca a lombar também. (Dona Magnólia) 

 

Ah eu to muito chateada, triste. Tristeza por demais, da vontade 

de não sair da cama...Mas é muita coisa em cima, coisas muito 

complicadas. Com essa friagem então minha filha, tá difícil para 

caramba. É muita dor, remédio eu to sem..., aí ta tudo muito 

complicado. Mistura tudo na minha cabeça. (Dona Petúnia) 

 

O transtorno depressivo, que também pode ser associado ao quadro de 

cronificação álgica, é caracterizado por alguns sintomas como humor deprimido, 
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desinteresse em atividades que antes causariam sensações agradáveis e pouca 

energia, o que para um paciente em tratamento pode ser expressivo negativamente. 

Regularmente profissionais de saúde se deparam com esse abalo durante as 

consultas, entretanto o mesmo por vezes é subdiagnosticado e confundido com outras 

patologias (ANTONECHEN; DÓRO, 2016).  

A depressão que quando associada à dor, pode ser causa de ampla duração e 

intensidade do fenômeno álgico e pode ser agravada por ele, interferindo 

expressivamente nas vivências do indivíduo. O tempo de exposição prolongado a 

situações desagradáveis gera pensamentos negativos e falta de motivação 

(ANTONECHEN; DÓRO, 2016, FERREIRA et al., 2015). 

Todos esses fatores emocionais que ao mesmo tempo impactam e são 

impactados pela dor crônica são importantes para a decorrência de alterações 

negativas de outros aspectos da vida do ser humano. Ansiedade, depressão, 

catastrofização e medo são considerados perfeitos agentes causais para incapacidade 

funcional dos pacientes (PINTO, 2018). 

Além desses agravos ao serem questionadas quanto aos sentimentos vividos 

em relação à dor, as participantes se mostraram inconformadas com a situação de 

saúde, o que resulta em descontentamento, negação do quadro e frustração quanto à 

expectativa de melhora pós cirurgia. O nível de estresse dessas pacientes encontra-

se alto e por isso sentimentos negativos são evidenciados nas falas das mulheres.  

Segundo Gonçalves (2019), o estresse gerado na vivência diária com a dor 

crônica pode resultar em resiliência, que é a capacidade do ser de passar pela situação 

estressora e retornar ao seu equilíbrio. No entanto, a exposição repetida a fatores 

estressantes desencadeia sim pensamentos negativos, resultando em adoecimento 

crônico. Essa exposição a estressores pode estar vinculada a momentos difíceis 

durante a vida do ser humano que desencadeiam a dor ou a piora dela, quando já 

existente. 

Um dos fatores estressores mais comuns se encontra o sono, que quando se 

encontra irregular gera distúrbios emocionais. O sono desordenado e a perda dele 

podem influenciar negativamente na qualidade de vida e produtividade (ibid). 

Os transtornos apresentados até aqui são capazes de se relacionar com outros 

aspectos de vida do ser humano. Como já destacado os aspectos emocionais podem 

ser afetados pela interação social, todavia esses transtornos emocionais podem levar 
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ao distanciamento, causando algo como uma “bola de neve” que irá afetar o paciente 

como um todo.  

Kratz, Davis e Zautra (2012), detalham que a depressão e a hostilidade 

interrompem os mecanismos de apoio social e danificam relações íntimas, o que 

resulta novamente em solidão. 

É visível através dos autores e da análise da atual pesquisa o impacto das 

emoções no viver com dor crônica e a interface da dor com os aspectos emocionais. 

Esta relação também pode ser corroborada através de pesquisas que expõem o 

percentual de tentativas de suicídio entre 5% a 14% dos pacientes acometidos por este 

fenômeno álgico e tendo o risco de morte dobrado se comparado a pessoas que não 

possuem dor (GONÇALVES, 2019). 

Diante disso, se questiona então, se os aspectos emocionais são capazes 

apenas de piorar a dor e/ou também de causar a cronificação da mesma. Sadatsune e 

cols. (2011), referem que a cronificação da dor pode estar relacionada a sentimentos 

anteriores, tendo como fatores associados a depressão, ansiedade, pensamentos 

catastróficos e o medo. Ribera, Esteve e Garrido (2012), complementam esse 

pensamento salientando por exemplo, que o desenvolvimento da dor crônica no pós-

operatório pode estar relacionada com o a ansiedade prévia, o medo da cirurgia e a 

hipersensibilidade emocional anterior. Isso mostra o quanto a dor aguda pode ser 

afetada por aspectos emocionais e vir a se cronificar.  

Portanto, o paciente submetido a cirurgias que posteriormente desenvolvam a 

dor crônica necessitam de um atendimento interprofissional, uma vez que a dor crônica 

é um fenômeno multidimensional. Este indivíduo precisa ser acompanhado 

frequentemente, as suspensões de consultas e da reabilitação resultam no sentimento 

de solidão, causando a piora significativa dos sintomas, incapacidade, tendo como 

consequência o impacto no contexto biopsicossocial e econômico do paciente 

(FIORATTI et al. 2020). 

Embora a dor crônica seja um grande problema de saúde pública em muitas 

sociedades, a maior número de do conhecimento produzido sobre este assunto é 

oriundo de alguns poucos países da América do Norte, Europa e Oceania. Nesse 

sentido, existe a necessidade de produzir conhecimento nessa área também em 

países em desenvolvimento como o Brasil, visando avaliar a adequação dessas 

evidências a outras amostras populacionais. 
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2. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A pesquisa evidenciou que a dor crônica é feminina. A maioria dos participantes 

desse estudo, assim como de outros estudos são de mulheres, umas aposentadas 

outras ainda trabalhando. Em suma, através da análise dos dados, foi possível 

entender, por meio da aplicação do questionário SF-36, que a dimensão maior afetada 

neste momento em que se vive no Brasil o isolamento social pela pandemia de 

Covid19, é a dimensão emocional. Esse impacto na dimensão emocional é ocasionado 

por manifestações de sentimentos negativos como medo, ansiedade, melancolia,  que 

também vão impactar no grau de percepção da dor. Um ser que vive com a cronificação 

da dor vivencia perturbações emocionais como medo, catastrofização, ansiedade e 

depressão, esses transtornos levam a baixa capacidade funcional, visto que a 

presença do medo leva o paciente a se retrair, até mesmo na possibilidade de 

ampliação e agudização da dor e com o desenvolvimento da depressão. Assim, o 

paciente tende a se isolar o que não contribui para o manejo terapêutico e conquista 

de qualidade de vida.  

Como a dor afeta significativamente a vida do ser e contribui negativamente na 

qualidade de vida, faz-se necessário que o enfermeiro busque capacitação e 

atualização em relação à temática, a fim de compreender a dor em sua totalidade, 

engrandecendo o seu saber, gerando atendimento de qualidade, oferecendo um 

tratamento resolutivo gerador de  reabilitação do paciente, impactando positivamente 

nos números elevados de pacientes que sofrem com essa condição crônica. 

Indivíduos que vivem com dor crônica possuem múltiplas dimensões de vida 

afetadas, isso porque essa condição ou fenômeno, é responsável por sensações 

estressantes, desagradáveis e por causar impactos multidimensionais na vida do 

paciente que com ela vive.   

O presente trabalho evidenciou, como foi inicialmente pressuposto, que para o 

cuidado ao paciente com dor crônica é necessário o reconhecimento e avaliação de 

variáveis psicológicas que diferenciem os subgrupos dentro das dimensões afetadas 

pela dor e, assim, identificar melhor as características e necessidades dos pacientes 

para fornecer cuidados holísticos, multidisciplinares, interprofissional e personalizado 

ou singular atingindo todas as dimensões de vida do indivíduo. 
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 Há necessidade de reafirmar que a formação acadêmica com oferta de 

conteúdos específicos para o manejo da dor crônica, assim como as ações de 

capacitação profissional por meio de educação permanente nos serviços, têm relação 

direta com os desdobramentos da cronificação álgica. Pois, quanto maior a segurança 

e o domínio de conteúdos o profissional tiver, maior será sua possibilidade de atuar 

com resolutividade, gerando no paciente ganho de qualidade de vida. A compreensão 

da relevância e do significado da dor é essencial na assistência, visto que a falha de 

um dos fatores do manejo da dor pode acarretar desequilíbrios gerais no indivíduo.  

Além disso, o estudo possibilitou compreender a interface entre os aspectos 

emocionais com a dor, através de dados coletados em uma pesquisa de campo com 

pacientes que vivem com dor crônica e que são atendidos no Programa Integrador da 

clinicada dor do INTO e das literaturas buscadas em  bases de dados. Essa relação 

da dimensão emocional com a dor crônica é complexa, uma vez que uma afeta a outra 

e juntas conseguem afetar diversas outras dimensões. No momento em que os fatores 

emocionais do sujeito não estão em equilíbrio, a dor pode se intensificar e esse fato 

gera diversas respostas como conseqüências.  
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ANEXO 1 – Questionário SF-36 
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ANEXO 2 – Instrumento para Telemonitoramento 

 

 

TELEMONITORAMENTO SEMANAL PARA PESQUISA - pacientes do  PI  

Nome:  _________________________________________ PRONT: __________________ 

Última consulta:_______________                       Profissional: __________________________ 

 

Apresentação pessoal 

1. FALE-ME COMO O SENHOR(a) ESTÁ HOJE E  COMO ESTÁ SENDO O SEU DIA A DIA. 

2. QUAIS SENTIMENTOS TEM  VIVENCIADO ? SENTE DOR ? 

3. O QUE TEM FEITO PARA AJUDAR NESTES DIAS  

4. LEMBRA DAS ORIENTAÇÕES QUE RECEBEU ?  CONSEGUE SEGUI-LAS ? 

5. Conte-me sobre o cuidado oferecido ao senhor(a), por profissionais diferentes, para acolher 

sua dor.  

6.  Conte sobre sua vida, seu dia a dia, com a pandemia. 

7. Como vc tem usado O DIÁRIO QUE O SENHOR RECEBEU ?  

 

 

PARA NÓS É MUITO IMPORTANTE VE-LO BEM. Assim, é importante intensificar as anotações, 

principalmente enquanto não voltamos a fazer as consultas presenciais.  

Se a folha do diário acabar, faça a escrita em folha separada e coloque sempre junto do diário, sem 

esquecer de colocar a data e hora, se precisar, ao trocar sua receita solicite outro.  

O(A) SENHOR(A) precisará trazer na próxima consulta. 

 

Data Ações 
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ANEXO 3- CEP  
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APENDICE A-  TCLE 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
(De acordo com as normas da Resolução do CNS nº 466 de 12/12/2012) 

 

Você está sendo convidado para participar da pesquisa O VIVER COM DOR 

CRÔNICA E A SINGULARIDADE DO CUIDADO INTERPROFISSIONAL. Sua 

participação não é obrigatória.  A qualquer momento você pode desistir de participar e 

retirar seu consentimento. Sua recusa não trará nenhum prejuízo em sua relação com 

o pesquisador ou com a instituição. Os objetivos são: •   Conhecer a percepção 

do paciente no viver com dor crônica relacionado a qualidade de vida, depressão e 

ansiedade e pensamento catastrófico; Avaliar as repercussões do cuidado 

interprofissional nos pacientes com dor crônica em relação qualidade de vida, 

depressão e ansiedade e pensamento catastrófico.. Sua participação nesta pesquisa 

consistirá em participar do Programa Integrador e responder aos questionários de 

avaliação de qualidade de vida SF-36 (Short-form-36), Escala hospitalar de Ansiedade 

e Depressão, Escala de Pensamento catastrófico e, após consulta interprofissional, 

realizar uma narrativa que será gravada em áudio para minimizar o risco de perder 

informações fornecidas importantes. Poderá ser necessário a  utilização dos dados 

contidos no seu prontuário.  Os riscos relacionados com sua participação são mínimos 

e estão relacionados a sentir-se exposto com a participação com a narrativa. Serão 

minimizados esclarecendo que pode interromper a sua participação  a qualquer 

momento sem nenhuma interferência na relação entre o  profissional e  o paciente e 

no seu acompanhamento na clínica de dor. Os benefícios relacionados com a sua 

participação são: acompanhamento com abordagem nas necessidades de saúde, 

atenção interdisciplinar e interprofissional, retorno as suas atividades cotidianas 

viabilizando maior qualidade de vida e autogerenciamento da dor. As informações 

obtidas através dessa pesquisa serão confidenciais e asseguramos o sigilo sobre sua 

participação. Os dados da pesquisa serão divulgados de forma a não possibilitar sua 

identificação sendo utilizado nomes fictícios.  Este Termo foi redigido em três vias, 

sendo uma para o participante, outra para o pesquisador e uma para ser anexada ao 

prontuário do participante, onde consta o telefone e o endereço do pesquisador 

principal e do Comitê de Ética em Pesquisa – CEP.  Você poderá esclarecer suas 

dúvidas sobre a pesquisa e sua participação, agora ou a qualquer momento através 

dos números dos telefones ou endereço de e-mail disponível neste Termo.  

 

Rio de Janeiro,_____ de _________________ de _________ 

Pesquisador responsável: Juliane de Macedo Antunes 
Contato com o pesquisador responsável: Endereço: Av Brasil 500- São Cristóvão- RJ / 

Telefone: 21 21344776 - Clínica da Dor /  E-mail: julianedemacedoantunes@hotmail.com 

                                                                                  
 

                                                  
                                                                 Responsável pela aplicação do termo 

   Assinatura e carimbo 
 

mailto:julianedemacedoantunes@hotmail.com
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Em caso de dúvida quanto à condução ética do estudo, entre em contato com o Comitê 

de Ética em Pesquisa do INTO/MS.  

 

Endereço: Avenida Brasil nº 500, 9º andar – sala nº 4 – São Cristóvão– RJ             CEP: 

20940-070     Tel.: (21) 2134-5000 / (21) 2134-5061  

E-mail: cep.into@into.saude.gov.br 

 

Os Comitês de Ética em Pesquisa (CEPs) são compostos por pessoas que 

trabalham para que todos os projetos de pesquisa envolvendo seres humanos sejam 

aprovados de acordo com as normas éticas elaboradas pelo Ministério da Saúde. A 

avaliação dos CEPs leva em consideração os benefícios e riscos, procurando 

minimizá-los e busca garantir que os participantes tenham acesso a todos os direitos 

assegurados pelas agências regulatórias. Assim, os CEPs procuram defender a 

dignidade e os interesses dos participantes, incentivando sua autonomia e participação 

voluntária. Procure saber se este projeto foi aprovado pelo CEP desta instituição. Em 

caso de dúvidas, ou querendo outras informações, entre em contato com o Comitê de 

Ética da Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense (CEP FM/UFF), 

por e.mail ou telefone, de segunda à sexta, das 08:00 às 17:00 horas: 

  

E.mail: etica@vm.uff.br             Tel/fax: (21) 26299189 

 

 

 

Declaro que entendi os objetivos e condições de minha participação na pesquisa e 
concordo em participar.  
 
Participante da pesquisa: 

 
 
 

                                                                          
 

Assinatura do participante da pesquisa 
 

 

 

 

 

 

mailto:cep.into@into.saude.gov.br
mailto:etica@vm.uff.br

