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RESUMO:  

A condição de dor tem sido considerada, na atualidade, um dos grandes e 

desafiadores problemas de saúde pública no Brasil e no mundo. Não envolve 

apenas a dimensão física, mas a experiência perceptual complexa que engloba 

todos os domínios da vida, a qual poderá ser explicada por um modelo 

biopsicossocial. O objeto deste estudo é o viver com dor crônica e as repercussões 

do Programa Integrador como estratégia interprofissional para se trabalhar a 

qualidade de vida, a ansiedade, a depressão e os pensamentos catastróficos e, 

como questões de pesquisa: Quais as repercussões do viver com dor crônica na 

qualidade de vida, ansiedade, depressão e pensamentos catastróficos? Quais as 

implicações do Programa Integrador no viver com dor crônica? Tendo como objetivo 

geral: Avaliar o viver com dor crônica em pacientes acompanhados no Programa 

Integrador e seu impacto frente a qualidade de vida, ansiedade, depressão e 

pensamentos catastróficos. Objetivos específicos: Caracterizar o perfil sócio clínico 

da amostra; descrever os escores de qualidade de vida, ansiedade, depressão e 

pensamentos catastróficos nos pacientes com dor crônica; correlacionar as variáveis 

qualidade de vida, ansiedade, depressão e pensamentos catastróficos em paciente 

que vivem  com dor crônica; analisar as repercussões da experiência com dor 

crônica no cotidiano do sujeito; integrar os dados quantitativos e qualitativos com 

vistas a confirmar a relação das variáveis e o viver com dor crônica. Estudo misto 

sequencial explanatório, realizado na Clínica da Dor do Instituto Nacional de 

Traumatologia e Ortopedia (INTO), entre pacientes com dor crônica pós-operatória 

de 03 até 12 meses e que iniciaram acompanhamento interprofissional, no Programa 

Integrador. Dados coletados em duas fases: 01- quantitativa transversal com 

aplicação de instrumentos para avaliar variáveis de qualidade de vida, ansiedade e 

depressão e pensamento catastrófico, com realização de análise estatística 

descritiva e correlação; 02 - qualitativa com realização de entrevistas narrativas 

realizadas por meio de telemonitoramento, com análise temática de conteúdo e 

submissão do conteúdo ao software IRAMUTEQ. A integração dos dados foi feita 

por conexão em quadro Joint display. No início do acompanhamento do programa, 

os pacientes apresentaram, nos domínios do instrumento de qualidade de vida, os 

seguintes escores médios: aspectos físicos (6,5), emocionais (19,6) e dor (21,5); no 

instrumento de ansiedade e depressão. O escore médio foi, respectivamente, 10,6 

para ansiedade e 9,1 para depressão e na avaliação dos pensamentos catastróficos 



 

 

o escore médio foi de 2,6. A reavaliação dos pacientes ao final do programa mostrou 

melhora estatisticamente significante (p<0,05) no escore médio dos domínios para 

qualidade de vida: aspectos físicos (42,63) e dor (40,06) e redução estatisticamente 

significante (p<0,05) para os escores de ansiedade (9,81), depressão (8,44) e 

pensamentos catastróficos (1,25). As narrativas geraram quatro categorias: a 

pluralidade de  experiências e sentimentos vividos frente a dor crônica; significação  

e limitações no viver com dor crônica durante o isolamento social; autogestão da dor 

crônica: um processo em constante construção; o cuidado interprofissional no 

Programa Integrador como rede de apoio: ressignificando o viver com dor crônica. 

Conclusões: por meio do Programa Integrador, na perspectiva da 

interprofissionalidade, foi possível acompanhar e implementar práticas educativas 

aos pacientes promovendo melhoria da qualidade de vida, ansiedade, depressão e 

pensamentos catastróficos, assim como, instituir o autogerenciamento da dor, por 

meio de participação ativa no processo terapêutico ressignificando a mesma  e 

minimizando seu sofrimento. 

 

Palavras chaves: Dor crônica; Pacientes; Interprofissionalidade; Cuidados de Saúde; 

Clínicas de Dor, Equipe de Assistência ao Paciente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT:  

The condition of pain is currently one of the great and challenging public 

health problems in Brazil and the world. It does not involve only the physical 

dimension, but the complex perceptual experience that encompasses all domains of 

life, which can be explained by a biopsychosocial model. This study aims to observe 

patients living with chronic pain and the repercussions of the Integrator Program as 

an interprofessional strategy to work on quality of life, anxiety, depression, and 

catastrophic thoughts. The research questions are: What are the repercussions of 

the quality of life, anxiety, depression, and catastrophic thoughts when living with 

chronic pain? What are the implications of the Integrator Program for living with 

chronic pain? The general objective is to evaluate living with chronic pain in patients 

followed in the Integrator Program and its impact on quality of life, anxiety, 

depression, and catastrophic thoughts. Specific objectives: To characterize the socio-

clinical profile of the sample; to describe the scores of quality of life, anxiety, 

depression, and catastrophic thoughts in patients with chronic pain; to correlate the 

variables quality of life, anxiety, depression, and catastrophic thoughts in patients 

living with chronic pain; to analyze the repercussions of the experience with chronic 

pain in the individual's daily life; to integrate quantitative and qualitative data to 

confirm the relationship of variables and living with chronic pain. This is a sequential 

explanatory mixed study, performed at the Pain Clinic of the National Institute of 

Traumatology and Orthopedics (Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia - 

INTO), in patients with postoperative chronic pain between 03 to 12 months and who 

started interprofessional follow-up in the Integrator Program. We collected data in two 

phases: 01- cross-sectional quantitative with the application of instruments to assess 

variables of quality of life, anxiety and depression and catastrophic thought, with 

descriptive statistical analysis and correlation; 02 - qualitative with narrative 

interviews conducted through telemonitoring, with thematic content analysis and 

content submission to the IRAMUTEQ software. We integrated data by a connection 

in a Joint display frame. At the beginning of the program's follow-up, the patients 

presented, in the domains of the quality of life instrument, the following mean scores 

in the anxiety and depression instrument: physical (6.5), emotional (19.6), and pain 

(21.5) aspects. The mean score was 10.6 for anxiety and 9.1 for depression. In the 

assessment of catastrophic thoughts, the mean score was 2.6. The reassessment of 

patients at the end of the program showed a statistically significant improvement 



 

 

(p<0.05) in the mean score of the domains for quality of life: physical (42.63) and 

pain aspects (40.06) and a statistically significant reduction (p< 0.05) for anxiety 

(9.81), depression (8.44) and catastrophic thoughts (1.25) scores. The narratives 

generated four categories: the plurality of experiences and feelings lived in chronic 

pain; meaning and limitations in living with chronic pain during social isolation; 

chronic pain self-management: a process under constant construction; 

interprofessional care in the Integrator Program as a support network: giving new 

meaning to living with chronic pain. Conclusions: through the Integrator Program, 

from the perspective of interprofessionalism, we could monitor and implement 

educational practices for patients, promoting improved quality of life, anxiety, 

depression, and catastrophic thoughts, as well as instituting pain self-management, 

through active participation in the therapeutic process, giving new meaning to it and 

minimizing its suffering. 

 

Keywords: Chronic pain; Patients; Interprofessionality; Health care; Pain Clinics. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACTO 

La condición del dolor se considera actualmente uno de los grandes y 

desafiantes problemas de salud pública en Brasil y en el mundo. No se trata solo de 

la dimensión física, sino de la experiencia perceptiva compleja que abarca todos los 

dominios de la vida, que puede explicarse mediante un modelo biopsicosocial. El 

objeto de este estudio es vivir con dolor crónico y las repercusiones del Programa 

Integrador como estrategia interprofesional para trabajar la calidad de vida, 

ansiedad, depresión y pensamientos catastróficos y, como preguntas de 

investigación: ¿Cuáles son las repercusiones de vivir con dolor crónico en la calidad 

de la vida, ansiedad, depresión y pensamientos catastróficos? ¿Cuáles son las 

implicaciones del Programa Integrador para vivir con dolor crónico? Teniendo como 

objetivo general: Evaluar la convivencia con dolor crónico en pacientes seguidos en 

el Programa Integrador y su impacto en la calidad de vida, ansiedad, depresión y 

pensamientos catastróficos. Objetivos específicos: Caracterizar el perfil socio clínico 

de la muestra; describir las puntuaciones de calidad de vida, ansiedad, depresión y 

pensamientos catastróficos en pacientes con dolor crónico; correlacionar las 

variables calidad de vida, ansiedad, depresión y pensamientos catastróficos en 

pacientes que viven con dolor crónico; analizar las repercusiones de la experiencia 

con el dolor crónico en la vida diaria del sujeto; Integrar datos cuantitativos y 

cualitativos con el fin de confirmar la relación de variables y convivencia con dolor 

crónico. Estudio mixto secuencial explicativo, realizado en la Clínica del Dolor del 

Instituto Nacional de Traumatología y Ortopedia (INTO), entre pacientes con dolor 

crónico postoperatorio de 03 a 12 meses y que iniciaron seguimiento 

interprofesional, en el Programa Integrador. Datos recolectados en dos fases: 01- 

cuantitativo transversal con aplicación de instrumentos para evaluar variables de 

calidad de vida, ansiedad y depresión y pensamiento catastrófico, con análisis 

estadístico descriptivo y correlación; 02 - entrevistas cualitativas con narrativas 

realizadas a través de telemonitorización, con análisis de contenido temático y envío 

de contenido al software IRAMUTEQ. La integración de datos se realizó mediante la 

conexión por Joint display. Al principio del seguimiento del programa, los pacientes 

presentaron, en los dominios del instrumento de calidad de vida, las siguientes 

puntuaciones medias: aspectos físicos (6,5), emocionales (19,6) y de dolor (21,5); en 

el instrumento de ansiedad y depresión. La puntuación media fue, respectivamente, 



 

 

10,6 para ansiedad y 9,1 para depresión, y en la evaluación de pensamientos 

catastróficos la puntuación media fue 2,6. La reevaluación de los pacientes al final 

del programa señaló una mejora estadísticamente significativa (p <0,05) en la 

puntuación media de los dominios de calidad de vida: aspectos físicos (42,63) y 

dolor (40,06) y una reducción estadísticamente significativa (p < 0,05) para las 

puntuaciones de ansiedad (9,81), depresión (8,44) y pensamientos catastróficos 

(1,25). Las narrativas generaron cuatro categorías: la pluralidad de experiencias y 

sentimientos vividos en relación al dolor crónico; importancia y limitaciones de vivir 

con dolor crónico durante el aislamiento social; la autogestión del dolor crónico: un 

proceso en constante construcción; La atención interprofesional en el Programa 

Integrador como red de apoyo: dando un nuevo sentido a la convivencia con el dolor 

crónico. Conclusiones: a través del Programa Integrador, desde la perspectiva de la 

interprofesionalidad, fue posible monitorear e implementar prácticas educativas para 

los pacientes, promoviendo una mejor calidad de vida, ansiedad, depresión y 

pensamientos catastróficos, así como instaurar el autocontrol del dolor, a través de 

la participación activa en el proceso terapéutico, dándole un nuevo significado y 

minimizando su sufrimiento. 

 

Palabras clave: Dolor crónico; Pacientes; Interprofesionalidad; Cuidados de la salud; 

Clínicas del dolor. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

A dor sempre esteve presente na vida do homem e constitui um sinal de alerta, 

quando aguda. A sua cronificação impacta negativamente a saúde física e mental do 

ser humano (RONDINELLI, et al 2016). Atualmente, estima-se que os pacientes que 

apresentam dor aguda ou crônica pós-operatória, representem altos custos ao país, 

dado pelos dias perdidos de trabalho, compensações legais, seguros e tratamentos. 

(MENDES, 2011). 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) reconhece a dor crônica (DC) como 

um problema de saúde pública em todo o mundo. Estima-se que a prevalência de 

dor crônica no mundo esteja em torno de 10,1 a 55,5%, com uma média de 35,5%. 

(HARSTALL e OSPINA, 2003).  

Uma revisão sistemática mostrou a prevalência crescente dessa condição, com 

34% em países de baixa renda e 30% em países de alta renda (MURILLO-GARCÍA 

et al., 2018). No Brasil, o estudo denominado “Incidência de Dor Crônica na 

População”, realizado pela Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor e IBGE 

(2016), concluiu que a dor crônica afeta 37% da população. (CARVALHO et al, 

2018). 

A necessidade de a dor ser reconhecida como quinto sinal vital foi citada, pela 

primeira vez, em 1996 por James Campbell (Presidente da Sociedade Americana de 

Dor). Seu objetivo foi o de elevar a conscientização entre os profissionais de saúde 

sobre o tratamento da dor. James Campbell (1996) refere que se a dor fosse aliviada 

com o mesmo zelo como os outros sinais vitais, haveria uma melhor chance de 

promover tratamento adequado. (SOCIEDADE BRASILEIRA DE ESTUDO DA DOR, 

2013). 

 Desde 01 de janeiro de 2018, novos e revisados padrões de avaliação e 

gerenciamento da dor são aplicáveis em muitos hospitais. Os padrões, adaptados 

ao Programa de Acreditação Hospitalar, são projetados para fornecer orientações 

contemporâneas para avaliação e gerenciamento da dor e fortalecer as práticas das 

organizações para: avaliação, tratamento, educação e monitoramento da dor. 

Sempre com assistência integralizada e centrada no paciente, com as seguintes 

novas exigências: identificar a avaliação e o manejo da dor, incluindo a prescrição 

segura de opióides, como prioridade organizacional;  envolver ativamente a equipe 

médica organizada em papéis de liderança no desempenho da organização; realizar 
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atividades de  melhoria para a qualidade do atendimento, tratamento e serviços e a 

segurança do paciente; avaliar e gerenciar a dor do paciente e minimizar os riscos 

associados ao tratamento; coletar dados para monitorar seu desempenho; compilar 

e analisar dados. (JCAHO, 2017).  

 Na prática, observa-se que, apesar dos grandes avanços na abordagem e na 

terapêutica da dor, essa permanece subvalorizada por muitos profissionais de saúde 

e, consequentemente, com baixa resolutividade. Esse fato resulta em insucessos no 

seu controle. Assim, a dor acentua distúrbios físicos e emocionais incapacitantes, 

conhecida ou não a doença de base. (PEDREIRA, 2009). 

 O estudo da dor tem contribuído com mudanças profundas na compreensão 

da dinâmica e complexidade do sistema nervoso. Tem impulsionado o 

reconhecimento da importância das dimensões socioculturais e psíquicas na 

experiência da dor, além de proporcionar uma diversidade de recursos terapêuticos 

mobilizados no cuidado com a dor crônica. 

 A dor foi definida pela Associação Internacional para Estudos da Dor (IASP) 

nos anos 70, como “uma experiência sensorial e emocional desagradável associada 

a uma lesão tecidual atual ou potencial, ou descrita em termos de tal lesão”. Naquele 

momento, a definição foi revolucionária por tirar o foco de uma visão mais 

mecanicista da dor e valorizar a importância dos aspectos subjetivos da experiência. 

Após décadas, por meio das propostas de renovação conceitual, foi criado um 

comitê de especialistas/ pesquisadores, para que, finalmente, no ano de 2020, se  

concretizasse a nova definição de dor, incluindo a etimologia, sendo a definição 

traduzida e validada pela Sociedade Brasileira para Estudos da Dor (representante 

da IASP, no Brasil), em 2020,  como “uma experiência sensitiva e emocional 

desagradável, associada, ou semelhante àquela associada, a uma lesão tecidual 

real ou potencial.” Foram inseridas notas específicas que destacamos a seguir: 

 
• “A dor é sempre uma experiência pessoal que é influenciada, em graus 
variáveis, por fatores biológicos, psicológicos e sociais.”  
• “Dor e nocicepção são fenômenos diferentes. A dor não pode ser 
determinada exclusivamente pela atividade dos neurônios sensitivos.”  
• “Através das suas experiências de vida, as pessoas aprendem o conceito 
de dor.”  
• “O relato de uma pessoa sobre uma experiência de dor deve ser 
respeitado.” 
 • “Embora a dor geralmente cumpra um papel adaptativo, ela pode ter 
efeitos adversos na função e no bem-estar social e psicológico.” 
 “• A descrição verbal é apenas um dos vários comportamentos para 
expressar a dor; a incapacidade de comunicação não invalida a 
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possibilidade de um ser humano ou um animal sentir dor.” (SBED, 2020, 
p.7). 
 

Investigar de modo detalhado as práticas de saúde empreendidas nos 

processos de saúde/doença, na experiência de pacientes com doença crônica é 

uma forma de aprofundar o conhecimento que se pode ter sobre os itinerários 

terapêuticos, sobre os diversos sistemas e/ou modelos de cuidados à saúde 

utilizados e, também, sobre a vivência dos pacientes e seus familiares. (Oliveira, 

2008). 

Os sistemas de saúde em todo o mundo têm sido afetados pela maior 

complexidade dos problemas de saúde, decorrentes de uma maior diversidade 

social e populacional. O crescimento de grupos sociais vivendo em situação de 

vulnerabilidade (idosos, sem-teto, pessoas com condições de saúde crônicas) vem 

fortalecendo a necessidade de reorientar o trabalho em saúde para um modo 

interprofissional de cuidados colaborativos. (D’Amour e Oandasan, 2005). 

A OMS (2010) aponta que as equipes de saúde de diferentes núcleos 

profissionais, que trabalham na perspectiva interprofissional, qualificam os serviços 

de saúde ofertados aos usuários, a medida em que há compreensão das habilidades 

dos membros que as compõem, bem como o compartilhamento e o gerenciamento 

dos casos. Desse modo, é possível considerar as seguintes potencialidades dessa 

forma de atuação: otimização das práticas e produtividade no ambiente de trabalho; 

melhoria dos resultados obtidos, mediante recuperação e segurança dos pacientes; 

ampliação da confiança dos trabalhadores da saúde e melhoria do acesso à 

assistência de saúde. 

Cuidar da pessoa com dor crônica representa um desafio para os profissionais 

de saúde (LIMA, 2007). Requer além de conhecimento fisiopatológico, uma 

assistência integralizada e holística, entendendo as particularidades dessa pessoa 

que vive com a dor, essenciais ao manejo, tais como: comportamento, relações 

pessoais, cultura, crenças, hábitos diários. Fatores que impactam diretamente tanto 

na doença quanto no modo de viver, ou seja, no enfrentamento. Portanto, assistir ao 

paciente com tamanha especificidade, requer um cuidado centralizado, com uma 

perspectiva interprofissional, alinhando os perfis profissionais às complexas 

necessidades de saúde, buscando reorganização de práticas de saúde na lógica do 

trabalho em equipe. (OLIVEIRA et al,2013). 
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Por ser subjetiva e ter características de invisibilidade, essa condição parece 

frustrar o ser com dor, pois é real para o paciente, mas é irreal aos olhos dos outros, 

por falta de achados palpáveis e físicos. (OJALA et al., 2015).  

Cada indivíduo aprende a conviver com a dor por meio de suas experiências 

anteriores, sendo essa uma experiência subjetiva e pessoal. É importante entender 

como o paciente com dor crônica se enxerga, como ele vê a vida através da dor, ou 

seja, a sua experiência individual dolorosa precisa ser entendida, a fim de que sejam 

traçados condutas e manejos de forma individuais.  

A dor crônica traz grandes desafios para a gestão em saúde. Um problema 

socioeconômico mundial, que gera ônus econômico, pois a dor crônica afeta as 

percepções gerais de saúde, interferindo nas atividades diárias e funcionais, 

podendo estar associada a fatores psicológicos e comportamentais como: sintomas 

de ansiedade e depressão, catastrofização (pensamentos negativos), medo do 

movimento relacionado à dor (cinesiofobia), alteração do sono e perdas nas relações 

familiares e sociais. (LIMA; REIS, 2018). 

Os programas multiprofissionais que atuam frente a dor crônica são entendidos 

como ações integradas, realizadas por profissionais de saúde, de categorias 

diferentes, com objetivos comuns, direcionados ao  cuidado centrado no paciente, 

com abordagens psicológicas de baixa complexidade (terapia cognitivo 

comportamental),  combinadas com reorientação do estilo de vida são intervenções 

que se destacam, com ênfase para a reabilitação, promoção do autocuidado, 

capacidade de promover conforto, minimização do sofrimento e promoção da 

qualidade de vida. (ANTUNES et al,2018). 

A Área de Controle da Dor (ARDOR)*, no Instituto Nacional de Traumatologia e 

Ortopedia Jamil Haddad (INTO), foi implementada em 1999, como parte integrante 

dos cenários de cuidado dessa instituição. Até 2002, foi um investimento desafiador 

por ter poucos profissionais atuando. A partir de 2004, foi acrescentada à equipe 

uma auxiliar de enfermagem, que colaborou com a implantação da avaliação da dor 

durante a internação do paciente e somente em 2006, com a chamada do concurso 

                                                           
*  Neste Instituto, ARDOR se refere à  Área de Controle da Dor, como consta no organograma. É um 

serviço de consultoria aos profissionais e assistência aos pacientes com dor aguda e crônica.  Será 

utilizada, neste estudo, podendo ser substituída pela nomenclatura Clínica de Dor. 
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público do Ministério da Saúde, a equipe foi ampliada com a chegada de um 

enfermeiro.   

Na ARDOR, desde 1999, o acompanhamento de pacientes com dor crônica é 

realizado somente por médicos e o número de atendimentos é grande o bastante 

para perceber que ainda não há suporte de profissionais suficientes para atender 

toda a demanda do perfil deste tipo de clientela, na medida em que eles são 

atendidos com uma consulta anual. 

Este modelo não vem atendendo as necessidades singulares de pacientes 

desta complexidade. Sabe-se que, aspectos biopsicossociais e espirituais interferem 

na dor crônica e, faz-se necessária uma abordagem interdisciplinar e 

interprofissional. Os pacientes precisam ser coparticipantes no tratamento e assim, 

entender o porquê sentem dor, qual o comprometimento de sua qualidade de vida e 

como isso interfere nas suas relações sociais.  

O acompanhamento precisava ser remodelado e realizado mais amiúde, ou 

seja, com estreita aproximação entre quem cuida e quem é cuidado, com uma 

abordagem na perspectiva da integralidade e mais frequente, com participação de 

outros profissionais de saúde. É nesta perspectiva que defendemos a 

interprofissionalidade como norteadora do trabalho neste cenário. 

Problematização 

Atualmente, componho a equipe multiprofissional da ARDOR na qual 

desenvolvo atividades desde 2007. Essa equipe era composta por médicos, 

psicóloga e equipe de enfermagem (dois enfermeiros e uma auxiliar de 

enfermagem). Em 2010, com o novo concurso, a equipe foi ampliada e, atualmente, 

passou a ser composta por 04 médicos, equipe de enfermagem (quatro enfermeiros 

e dois auxiliares de enfermagem), duas psicólogas, uma fisioterapeuta e dois 

auxiliares administrativos. 

As enfermeiras, desde o início, atuavam durante a internação do paciente 

com cuidados indicados pela Clínica da Dor, entendendo-a como quinto sinal vital.  

Além de avaliação da dor sistematizada, realizam a verificação da efetividade do 

protocolo analgésico, a supervisão do aprazamento e administração de 
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medicamentos prescritos para dor e o registro adequado tanto no quadro de sinais 

vitais como no prontuário do paciente, bem como, o monitoramento dos indicadores 

da Clínica da Dor.   

A partir de novembro de 2018, as enfermeiras da ARDOR iniciaram sua 

atuação no Ambulatório, com a implantação da Consulta de Enfermagem (CE), 

incluindo ações sistematizadas e centradas no paciente, viabilizadas pela 

implantação da Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) no INTO.  

Como a formalização da inserção do enfermeiro no ambulatório da ARDOR, 

foi possível implantar o Programa Integrador (PI), idealizado por esta pesquisadora e 

que tem como objetivo central integrar toda equipe de saúde no acompanhamento 

ambulatorial do paciente com dor crônica, seguindo um fluxo sistematizado de 

atendimento.  

A inserção do enfermeiro e do psicólogo foi viabilizada para o 

acompanhamento desses pacientes na ARDOR, que até então era realizado apenas 

pelo profissional médico e representa uma potencialidade para a integralidade do 

cuidado. 

Fortalecendo a inserção do enfermeiro no ambulatório de dor, um estudo na 

modalidade revisão de escopo realizado por BRANDT et al (2014), destacou o 

campo da enfermagem como o de maior destaque, quando se analisam as práticas 

interprofissionais colaborativas e a educação interprofissional. Esses achados são 

reforçados por ORCHARD (2010), quando se destaca a relevância do papel nuclear 

de mediação daquele profissional em relação às demais profissões da saúde. 

A partir da implementação do PI, houve a inserção de outra categoria 

profissional no acompanhamento de pacientes com dor crônica: a fisioterapia, assim 

como a oferta de terapias não farmacológicas no cuidado ofertado. 

 A periodicidade no agendamento de consultas no PI tem se mostrado uma 

estratégia imprescindível para o acompanhamento qualificado do paciente.  
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A partir da experiência da pesquisadora no ambulatório de dor, percebeu-se 

a necessidade de compreender melhor a significância da dor crônica no seu viver, 

fato que impulsionou a eleição da presente temática para o estudo.  

Notoriamente, destaca-se para o entendimento do impacto da dor sobre as 

atividades da vida diária, a qual sofre influência de aspectos biopsicossociais. Outras 

hipóteses que podem interferir é especificidade do tipo de paciente com a dor 

músculo esquelética, o tipo de cirurgia e o tempo aguardado para sua realização.  

Desde março de 2020, o ambulatório de dor passou a viver uma nova 

realidade, com o redirecionamento de suas atividades devido a circulação de vírus 

SARS-CoV-2, causador da Covid-19. A proliferação desse vírus, que teve seu início 

na China, causou índices elevados de óbitos e contaminação, sendo declarada 

catástrofe biológica mundial, classificada pela OMS como pandemia. 

Os centros de tratamento da dor cancelaram os atendimentos ambulatoriais 

e não foi diferente no ambulatório da Clínica da Dor, no INTO. A indicação dos 

governantes era de isolamento social e os profissionais de saúde mudaram, 

abruptamente, a prestação de cuidados para proteger os pacientes, realocando 

recursos para as maiores necessidades. O cuidado não pode deixar de ser 

oferecido, mesmo que de forma digital, ou seja, por meio de tecnologias da 

informação e comunicação (TICs), entendendo que, a assistência ao paciente 

precisava ser adaptada às possibilidades e necessidades dele. 

Justificativa:  

O estudo epidemiológico da dor crônica, por meio da compreensão de sua 

distribuição e determinantes, contribui para subsidiar o desenvolvimento, o 

direcionamento e a avaliação de intervenções na população em geral. Muito pouco 

se conhece sobre a epidemiologia da dor crônica. De acordo com a Associação 

Internacional de Estudos de Dor (IASP) estima-se que até 30% da população 

mundial sofra de dor crônica, sendo um problema de saúde pública. Outro dado 

relevante é que os pacientes com dor crônica usam os serviços de saúde cinco 

vezes mais do que o restante da população. 
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Nos Estados Unidos, JOHANNES et al., (2010) destacam que a prevalência 

de dor crônica é de 30,7%. Para VAN HECKE, et al (2013), a dor crônica afeta cerca 

de 20% da população europeia e é mais comum em mulheres, idosos e com relativa 

privação.  

Um estudo da prevalência da dor crônica no Brasil foi realizado entre 2015 e 

2016, com 919 pessoas de diversos estados do país. Conduzido pelo IBGE e com 

apoio da Sociedade Brasileira para Estudo da Dor, o estudo identificou que 42% dos 

indivíduos sofrem com algum tipo dor. Nas três primeiras colocações do ranking das 

regiões com mais queixas álgicas estão a região Sul com 42%, seguido das regiões 

Sudeste com 38% e Norte com 36%. Após, aparecem as regiões Nordeste (28%) e 

Centro-oeste (24%). “Dores de cabeça e nas costas foram as mais citadas pelos 

entrevistados.” (VASCONCELOS e ARAUJO, 2018). 

Estudos correlacionam como os fatores que corroboram para essa 

cronificação: tratamentos ineficazes, avaliações sem critérios diagnósticos, 

anamneses superficiais, prescrições e redução no uso de medicamentos eficazes, 

profissionais de saúde despreparados quanto ao fenômeno álgico e medicamentoso, 

crenças e valores errôneos frente à dor e analgesia, dificuldade em aferir a dor, 

entre outros fatores desconhecidos. Quanto ao surgimento da dor aguda, grande 

parte dos estudos analisam suas repercussões no período pós-operatório, sendo 

que assim envolvem processos inflamatórios agudos ou infecciosos, podendo essas 

dores ser decorrentes de traumas ou mesmo em pacientes que sofreram 

queimaduras. Diferentemente das dores agudas, a dor crônica não está relacionada 

com a permanência ou aparecimento de alterações ou sinais de alerta. (SALLUM; 

GARCIA; SANCHES, 2012). 

A Associação Internacional de Estudos de Dor (IASP) acredita que pacientes 

em todo o mundo se beneficiam com o estabelecimento de um conjunto de 

características desejáveis para instalações de tratamento da dor e classifica as 

estruturas baseado no perfil de cada unidade. Existe uma variedade de modelos de 

serviços para o atendimento da dor: centros de dor, clínicas de dor, clínicas de dor 

multiprofissionais e clínica orientada. O presente estudo será baseado em uma 

clínica de dor multiprofissional, sendo conceituado, pela IASP, 2009 como: 
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 “Uma unidade de prestação de cuidados de saúde composta por médicos 

de diferentes especialidades e outros prestadores de cuidados de saúde 
não médicos que se especializam no diagnóstico e tratamento de pacientes 
com dor crônica. Pode ter instalações diagnósticas e de tratamento que são 
pacientes ambulatoriais, internados ou ambos. O cuidado é prestado de 
forma programada e coordenada e é centrado no paciente, atualizado, 
baseado em evidências e seguro. A atividade clínica deve ser 
supervisionada por um diretor clínico devidamente treinado e licenciado, 
com experiência em manejo da dor. A equipe da clínica deve coletar e 
resumir rotineiramente os dados sobre as características e os resultados 
(incluindo a intensidade da dor, distúrbios psicológicos, função e qualidade 
de vida) dos pacientes avaliados e tratados, e deve envolver-se em esforços 
contínuos de melhoria da qualidade.” 

A partir de então, com o propósito de conhecer de forma mais minuciosa a 

produção científica sobre dor crônica, realizamos em maio de 2019 um estudo na 

modalidade Revisão Integrativa da Literatura (RIL). (Mendes et al, 2008). 

Nesta RIL, foi utilizada a estratégia PICO (População, Fenômeno de 

interesse e Contexto) para guiar a coleta de dados, um guia específico para extrair 

informações e classificar a qualidade dos resultados. Nesta revisão, a População (P) 

abrangeu pacientes com dor crônica; o Fenômeno de Interesse (I), o Cuidado em 

Saúde e o Contexto (Co) referiu-se às clínicas de dor.  

Na primeira etapa a pergunta condutora foi: Qual o impacto do cuidado em 

saúde a pacientes com dor crônica acompanhados na Clínica da Dor por equipe 

multiprofissional?  

Na segunda etapa realizamos a busca utilizando os descritores em Saúde 

(DeCs), no portal eletrônico Scielo, com a frase boleana: ((pacientes) AND (“dor 

crônica”) AND (“cuidados em saúde”) AND (“clínicas de dor”)), totalizando dois 

artigos. Na base de dados Web of Science e PubMed Central foram utilizados o 

Medical Subject Heading (MeSH): ((((("patient") AND "chronic pain") AND ((delivery 

of health care) OR "health care")) AND (("pain clinics") OR "pain clinics, 

multidisciplinary")) AND "patient care team"), com respectivamente 41 e 32 artigos. 

Neste estudo, a palavra-chave “interprofissionalidade” foi substituída pelo 

descritor “equipe multiprofissional”, por possibilitar ampliação dos achados 

científicos. 

O levantamento foi realizado no período de maio a junho de 2019, 

considerados como critérios de inclusão: artigos nos idiomas em inglês, espanhol e 

português, publicados entre 2009 e 2019, que abordassem cuidados em saúde e 

interprofissionalidade aos pacientes com dor crônica acompanhados em clínicas de 

dor. 
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Como critérios de exclusão, optou-se por outras formas de publicação que 

não respondessem à pergunta norteadora, não apresentassem conteúdo 

relacionado ao tema de pesquisa e artigos duplicados em outras bases de dados. 

Para auxiliar na escolha da melhor evidência possível, propõe-se uma 

hierarquia das evidências: 1: Revisões sistemáticas; 2: evidências obtidas em 

estudos individuais com delineamento experimental; 3: evidências de estudos 

quase-experimentais; 4: evidências de estudos descritivos ou com abordagem 

qualitativa; 5: evidências provenientes de relatos de caso ou de experiência; 6: 

evidências baseadas em opiniões de especialistas. 

A análise dos estudos foi realizada de forma descritiva com o objetivo de 

responder a pergunta de pesquisa, levando em consideração aspectos éticos, 

respeitando a autoria das ideias, os conceitos e as definições presentes nos artigos 

incluídos.  Procedeu-se à apreciação dos títulos e resumos dos artigos a fim de 

refinar a amostra, destacando aqueles que respondiam ao objetivo proposto desta 

revisão. Posteriormente, realizou-se a leitura exaustiva na íntegra de cada 

publicação selecionada, subsidiando reflexões acerca do cenário de saúde, 

procurando identificar aspectos relevantes que se repetiam ou se destacavam. Após, 

os artigos foram organizados visando colher dados para a construção da RIL.  

A análise ocorreu, de forma crítica, identificando os assuntos referentes a 

cada artigo. Foram agrupados por níveis de evidência, identificando diferentes 

metodologias, assim como amostras e técnicas de coleta de dados. 

A busca inicial foi realizada por dois revisores independentes, com protocolo 

padronizado para utilização dos descritores e cruzamento nas bases, sendo 

encontrado, inicialmente, 75 artigos. Aplicados os critérios de inclusão e exclusão, 

totalizaram-se 45 estudos que após leitura dos títulos e resumos, 19 foram 

analisados, sendo 03 excluídos por não abordarem a temática. (Figura 01)  
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Figura 01: Fluxograma com representação de elegibilidade e inclusão de artigos na 

seleção dos estudos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora, baseado no Fluxograma PRISMA. 

O conjunto de produções foi de 16 artigos, sendo 44% indexadas na base de 

dados Web of Science, 44% Pubmed e 12% no portal Scielo; majoritariamente, 

versaram sobre cuidados em saúde, sendo 12% de   publicações no Brasil. A 

concentração nos últimos cinco anos foi de 56% dos artigos e os desenhos de 

estudos mais prevalentes foram: experimental, quase experimental, relato de 

experiência, estudo de caso e revisão de literatura (38%); ensaio clínicos 

randomizados (37%), seguidos de qualitativos (25%).  

Os cuidados em saúde fornecidos ao paciente com dor crônica na perspectiva 

de programas interprofissionais formam uma totalidade nos achados selecionados 

para esta pesquisa, apresentando resultados positivos no manejo da dor crônica 

dentro da perspectiva assistencial biopsicossocial. No entanto, 30% dos artigos 

Artigos identificados pela busca na base de dados. (n = 75) 
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concluem quanto a importância de abordagens teóricas coerentes entre os 

profissionais de saúde da equipe com necessidade de maior cooperação entre as 

clínicas de cuidados especializados em dor; 32% referem quanto a importância do 

apoio da família e/ou cuidador, assim como participação ativa do paciente no 

acompanhamento do mesmo, sendo essencial para o alcance de objetivos 

fundamentais, como funcionalidade, melhora da qualidade de vida, ansiedade, 

depressão e  minimização do sofrimento.  

Os componentes relacionados à educação, exercício e atividades e técnicas 

psicológicas, assim como abordagem integral das diferentes categorias profissionais 

são descritos em 38% dos estudos. O impacto do cuidado de enfermagem nesses 

pacientes, além de apoio clínico, tem produzido melhoria de qualidade de vida, 

adesão ao tratamento proposto, gerenciamento do autocuidado e minimização do 

sofrimento dos pacientes.   

Logo após a publicação desta revisão, deu-se início a pandemia por COVID-

19 que, também, corroborou com a justificativa  deste estudo determinando 

redirecionamentos da assistência a estes pacientes, com introdução de novos 

paradigmas, reflexões e diretrizes ao serviço que reforçou a necessidade de 

reposicionar a pesquisa, buscando atender as demandas dos usuários que estariam 

em isolamento social. Afinal, o fenômeno ocorreu em escala global, transformando a 

dinâmica de praticamente todos os países. Desta forma, passou-se a utilizar as 

tecnologias da informação e comunicação, como por exemplo, o telemonitoramento 

(por meio de ligações telefônicas e teleconsultas - videochamada). 

 Tomando como ponto de partida a temática aqui abordada, tanto a COVID-19 

como a dor crônica possuem determinantes semelhantes, como: idade avançada, 

densidade populacional, aspecto socioeconômico, prevalência do tabagismo, 

comorbidade de doenças crônicas e acesso a saúde. Portanto, populações com 

maior intensidade de dor são mais propensas a ter maior incidência de COVID-19, 

devido a utilização de opioides, por vezes em quantidades consideráveis, podendo 

acarretar imunossupressão, conforme evidenciado em estudos científicos, além de 

maior interrupção do acesso habitual a assistência à saúde e piores consequências 

devido a suspensão abrupta de cuidados de saúde. (Christopher et al, 2020).  
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Aproximando o tema aqui proposto da Agenda Nacional de Prioridades de 

Pesquisa em Saúde, acreditamos que a tese se aproxima e se justifica, também, 

dentro das sub agendas. (BRASIL, 2018): 

 PROMOÇÃO DA SAÚDE (18), no item 18.1.1 que trata de conceito de 

saúde, qualidade de vida, políticas e práticas de promoção da saúde e fatores de 

proteção e de risco, entendendo que ao abordar um paciente com dor crônica, sua 

saúde está comprometida em diversos aspectos (físicos, emocionais, sociais e 

culturais) e viabilizar ao paciente  perspectivas de promover saúde amplia 

possibilidades de resignificação da sua dor, minimização do sofrimento, melhora da 

qualidade de vida e promoção ao auto cuidado, adesão ao tratamento, diminuição 

dos ganhos secundários, assim como alta precoce. Essas medidas devem ser 

norteadas por políticas públicas estabelecidas, assim como colocadas em prática 

por profissionais de saúde com expertise no assunto. 

 GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE (21), nos subitens 

21.2 Organização e avaliação de políticas, programas e serviços  e 21.2.1 Formas 

de gestão do trabalho, do conhecimento e de tecnologias, do ponto de vista 

organizacional e institucional,  por entender que a inserção do enfermeiro no 

ambulatório, assim como a proposta do cuidado em saúde na perspectiva 

interprofissional construirá um  processo educativo, de literacia  com a viabilização 

do autogerenciamento da dor, além de reorganizar o fluxo de atividades 

ambulatoriais de forma sistematizada que auxiliarão no planejamento assistencial, 

que pode fazer interface com a sub agenda de PROMOÇÃO DA SAÚDE (18), no 

item 18.2 Organização e avaliação de políticas, programas e serviços e subitem 

18.2.5 Avaliação de práticas de promoção da saúde e prevenção de riscos em 

programas de saúde,  beneficiando também o paciente que será acompanhado no 

ambulatório de dor por equipe interdisciplinar e interprofissional com olhar holístico e 

seguro, centrado no paciente. 

 ESTUDOS SOBRE ATENÇÃO À SAÚDE (22.4), no item 22.4.2 Estudos de 

avaliação sobre: qualidade e humanização no atendimento, resolutividade dos níveis 

hierárquicos do SUS, acesso aos serviços de saúde e às ações de promoção, 

prevenção, recuperação e reabilitação. Na prática assistencial hospitalar ao paciente 

com dor crônica, constata-se limitações de referenciá-lo para a atenção primária em 

saúde, mesmo com política pública estabelecida, fragilidade de mecanismos de 
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capacitação de profissionais de saúde para atuar junto a esta especificidade; falta de 

medicamentos padronizados pela OMS, na escada analgésica para tratamento da 

dor; déficit na oferta de serviços com práticas integrativas e complementares (PIC) 

que auxiliam também no  tratamento da dor; alto índice de demanda reprimida de 

pacientes. Considerações que podem indicar parte dos problemas apontados neste 

estudo. 

Como reflexão à Agenda Nacional de Prioridades de Pesquisa em Saúde está 

a ausência referente a interdisciplinaridade. Ela não é abordada nas sub agendas, o 

que muito subvaloriza as ações de saúde. Estas inovadoras formas de configuração 

do trabalho oferecem possibilidades a novas posturas diante do conhecimento, uma 

mudança de atitude em busca do contexto, em busca do ser como pessoa integral. 

Estas propostas visam garantir a construção de um conhecimento globalizante, 

rompendo com os limites das disciplinas. Não há como falar em manejo da dor 

crônica sem falar de interdisciplinaridade e interprofissionalidade. O ensino e a 

prática necessitam se complementar, com enfoque na humanização da atenção e 

ampliação da compreensão da integralidade, ao passo que o processo de trabalho 

pode ser reconstruído no cotidiano do serviço. Não há como trabalhar a dor e suas 

interfaces, sem uma abordagem que contemplem os múltiplos saberes e o encontro 

de diferentes categorias profissionais. 

 

Relevância  

A temática em estudo tem relevância social, no que tange a minimização do 

sofrimento do paciente, singularizando sua condição de saúde e proporcionando 

meios do autogerenciamento da dor, com estreita participação da família. 

Relevância científica, possibilitando aos profissionais de saúde que atuam com 

pacientes com dor crônica “benchmarking”, ou seja, apreensão de formas de agir 

exitosas em outros contextos, que assim, facilitarão os processos de trabalho. 

Relevância acadêmica, entendendo a importância de inserir a temática dor nas 

propostas curriculares afim de fornecer maior subsídio de atuação ao futuro 

profissional. E, relevância para o serviço, com assistência integralizada, 

interprofissional, viabilizando melhores possibilidades para qualidade no cuidado 

prestado. 

Assistir a um paciente com dor crônica, naturalmente, já envolve a 

complexidade da integralidade do cuidado, envolvendo as dimensões 



32 

 

biopsicossociais. Em tempos de pandemia, com a necessidade de distanciamento 

social, o comprometimento dessas dimensões tende a ficar mais frágil, necessitando 

de atuação ativa e interprofissional, mesmo que pelos meios inovadores, utilizando 

os recursos tecnológicos possíveis, tanto para o paciente quanto para o profissional 

e/ou serviço. 

 Como objeto, este estudo elegeu o viver com dor crônica e a repercussão 

do Programa Integrador, como estratégia interprofissional para se trabalhar a 

qualidade de vida, a ansiedade, a depressão e os pensamentos catastróficos. Como 

questões de pesquisa:  

1. Quais as repercussões do viver com dor crônica na qualidade de vida, 

ansiedade, depressão e pensamentos catastróficos? 

2. Quais as implicações do Programa Integrador no viver com dor crônica em 

relação a qualidade de vida, ansiedade, depressão e pensamento catastrófico? 

 

OBJETIVOS  

 

Geral: Avaliar o viver com dor crônica em pacientes acompanhados no Programa 

Integrador e seu impacto frente à qualidade de vida, ansiedade, depressão e 

pensamentos catastróficos. 

Específicos:  

 Caracterizar o perfil sócio clínico da amostra; 

 Descrever os escores de qualidade de vida, ansiedade, depressão e 

pensamentos catastróficos nos pacientes com dor crônica; 

 Correlacionar as variáveis de qualidade de vida, ansiedade, depressão e 

pensamento catastrófico em pacientes que vivem com dor crônica; 

 Analisar as repercussões da experiência com dor crônica no cotidiano do 

indivíduo; 

 Integrar os dados quantitativos e qualitativos com vistas a confirmar a relação 

das variáveis e o viver com dor crônica. 
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A TESE DE PARTIDA  

 

A tese que se pretende defender é que: A dor crônica repercute na qualidade 

de vida, ansiedade, depressão e pensamento catastrófico e que o cuidado 

interprofissional implementado pelo Programa integrador possui implicações 

positivas no viver com dor crônica.  
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2  REFERENCIAL CONCEITUAL 

2.1. A DOR  

2.1.1 Fisiopatologia da dor 

             A dor continua a constituir uma das principais causas de procura daqueles 

profissionais por parte da população em geral e o seu tratamento inadequado, para 

além dos enormes custos socioeconómicos que acarreta, constitui um sofrimento 

eticamente inadmissível. 

Sob o olhar da fisiologia (GUYTON e HALL, 2017) a dor percorre um longo 

trajeto, desde sua origem periférica até o sistema nervoso central, passando pela 

medula espinhal, tronco cerebral até níveis supra segmentares onde estes são 

percebidos e sentidos, caracterizando a nocicepção. As etapas são:  

 Transdução – ativação de nociceptores, transformando estímulos nóxicos 

em potencial de ação;  

 Transmissão – o impulso é conduzido até coluna posterior medula 

espinal; 

  Modulação – o impulso é modulado antes de chegar aos níveis 

superiores do Sistema Nervoso Central (SNC), sendo a capacidade do próprio 

organismo em reduzir a percepção da dor, cognição. 

    Percepção – o impulso é integrado e percebido como dor. 

A sensação dolorosa é conduzida por fibras. Essas são de dois tipos: 

  Fibras do tipo C: finas, amielínicas, transmitem a dor lenta; 

  Fibras do tipo A delta: grossas, mielinizadas, transmitem a dor rápida. 

Existem duas vias de transmissão dos sinais da dor que, justamente, 

caracterizam os dois tipos de dor (GUYTON e HALL, 2017): 

   Via neoespinotalâmica: é a via que transmite a dor rápida, formada por 

fibras do tipo A delta, possui poucas sinapses, chega a pontos específicos do 

tálamo, filogeneticamente é a via mais evoluída. A sensação dolorosa percebida por 

esta via é bem definida, bem localizada, intensificada e discriminada.  
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 Via paleoespinotalâmica: é a via que transmite a dor lenta, formada por 

fibras do tipo C, amielínicas, são vias multissinápticas. A informação é lenta, 

gradativa e prolongada, muito difusa. Uma parte das fibras vai ao tálamo e deste ao 

córtex somestésico, mas a maioria se dirige à formação reticular mesocefálica e, a 

partir destas áreas, a informação é mandada para: córtex límbico e frontal, 

hipotálamo, núcleos motores. Esse tipo de dor não consegue ser analisada com 

precisão, nem sua localização, nem intensidade e caraterísticas (sensibilidade 

visceral e sensibilidade profunda). Este tipo de dor é acompanhado de intensa 

reação neurovegetativa, emocional, motora e comportamental. 

Quando a patologia compromete os receptores periféricos da transdução, 

por exemplo, a sopa inflamatória tecidual causada por um traumatismo, induz 

sensação de dor com características definidas de peso, aperto, pontadas ou fisgada. 

É particularmente difusa, sendo chamada de dor nocciceptiva. (GUYTON e HALL, 

2017). 

           Quando a patologia compromete as vias de transmissão, surge a 

dor denominada neuropática, com características e sintomas diferentes da 

nocciceptiva como choque, queimação e sensação de dor a estimulos não 

agressivos como toque, frio ou calor (GUYTON e HALL, 2017). 

Importante pontuar que os conceitos de dor nocciceptiva e neuropática tem 

grande finalidade didática, porém, dificilmente encontraremos somente um ou outro 

tipo de dor. A maioria das vezes, identificamos dores mistas, isto é, com as duas 

características associadas. 

 

2.1.2 Dor crônica 

Após o entendimento das diferenças da dor neuropática e nocciceptiva, o 

quadro doloroso pode ser agudo ou crônico.  

As dores agudas são consideradas fisiológicas, como um sinal de alerta, da 

maior importância para a sobrevivência, já as dores crônicas não têm a finalidade 

biológica de alerta e sobrevivência e podemos dizer que se constituem como 

verdadeiramente uma doença. (MARQUEZ, 2011).  

A dor crônica é constituída basicamente de reações musculoesquelética e 

psicocomportamentais, que persistem após a cura da lesão inicial e convivem com o 

indivíduo como uma de suas sequelas, induzindo incapacidade e repercussões 

biopsicossociais desfavoráveis. Seu tempo de instalação é variável de acordo as 
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características da lesão inicial, do tratamento e de sua recuperação, e todo o 

contexto biopsicossocial e espiritual experimentado pelo indivíduo através daquela 

lesão. Convenciona-se um tempo de três a seis meses de dor até sua instalação.   

Para KEEFE et al (2013), este tipo de dor ocasiona desafios diários na vida 

das pessoas, tais como mudanças de papéis na família e na sociedade, 

responsabilidades e enfrentamento das consequências emocionais negativas, o que 

resulta em diminuição da qualidade de vida. 

Reafirmando, OLIVEIRA (2017) a dor crônica pode ter consequências como 

depressão, incapacidade física e funcional, dependência, afastamento social, 

mudanças na sexualidade, alterações na dinâmica familiar, desequilíbrio econômico, 

desesperança, sentimento de morte e outros. A dor passa a ser o centro, direciona e 

limita as decisões e comportamentos do indivíduo. 

O sentimento de que a dor é um sofrimento sem solução pode ser causado 

pelos frequentes fracassos terapêuticos, o que leva a uma postura de acomodação à 

dor (OLIVEIRA et al, 2017).  

No entanto, existem evidências de que os fatores cognitivos comportamentais 

como crenças de autoeficácia, catastrofização, medo, evitação e aceitação são 

variáveis que influenciam no enfrentamento da dor. Isso poderia explicar as 

diferenças individuais observadas no enfrentamento da dor, juntamente com fatores 

genéticos, fisiológicos, culturais, espirituais e emocionais. 

 

1.1.3  Os aspectos multidimensionais da dor 

O entendimento da dor não deve se limitar a sua expressão neurosensitiva, 

e sim também como uma mensagem emocional, uma metáfora perceptiva. Pode ser 

uma sensação adaptativa, um alerta precoce para proteger o corpo de lesões 

teciduais ou eventualmente ser uma má adaptação, refletindo um funcionamento 

patológico do sistema nervoso. De tal forma que existe a dor como uma experiência 

sensitiva e a dor como uma metáfora perceptiva de sofrimento, de aflição ou mágoa. 

Pode ser como um sistema de alarme ativado para impedir danos ao organismo. 

(MARQUEZ, 2011).  

Sabe-se pouco sobre os substratos neurais para a sensibilidade dolorosa. 

Isto é em parte, devido à complexidade das vias centrais que medeiam a dor e, 
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também, devido à dificuldade de definir a dor. A dor é uma percepção emocional e 

mutável. 

A dor não depende somente da natureza e da intensidade do estímulo. É 

influenciada por fatores psicossociais e 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 desencadeador álgico, da 

cultura, da atenção, da ansiedade e da capacidade da pessoa em se abstrair das 

sensações nóxicas (distração) e dos sentimentos de controle da dor. (MARQUEZ, 

2011).  

 Em muitos casos, há discrepância entre o grau de lesão e o comportamento 

doloroso. Entende-se por comportamento doloroso o conjunto de reações à dor. 

Indivíduos do mesmo grupo socioeconômico, mesma idade, mesmo sexo podem 

reagir diferentemente à dor. As influências culturais também podem influenciar no 

comportamento doloroso. (FLOR e HERMANN, 2004).  

Temos ainda casos extremos de indivíduos histéricos que sentem a dor sem 

a lesão e aqueles que participam de cerimônias de cunho místico religioso no qual, 

por exemplo, caminham sobre brasas ou cacos de vidro e não sentem dor. 

Para mostrar ainda mais a complexidade que envolve a sensação dolorosa 

temos ainda, para um mesmo indivíduo, o que pode ser doloroso num momento e 

pode não ser em outro, e vice-versa. O campo de batalha durante as guerras tem 

fornecido várias experiências que demonstram que outro fator que determina a 

intensidade com que a dor é sentida é a circunstância em que ela ocorre. Os 

soldados apresentavam feridas horríveis, mas na excitação da batalha, diversos 

afirmavam que tinham conhecimento da lesão, mas não sentiam muita dor, sendo 

que a dor se iniciava apenas após o término da batalha. 

A dor envolve aspectos biopsicossociais e para FLOR e HERMANN (2004) 

interagem de forma complexa e dinâmica entre fatores fisiológicos, psicológicos e 

sociais (Figura 02), que perpetuam e alteram as manifestações clínicas.  

OLIVEIRA et al (2017) dizem que o enfermeiro precisa reconhecer como 

todas estas dimensões ocorrem na dor crônica e ajudar o paciente a descobrir seus 

mecanismos de adaptação, entendendo que a dor em si é um fenômeno subjetivo e 

cada pessoa a vive dentro de seu contexto social de maneira única. Esse 
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mecanismo pode ser relacionado a teoria da adaptação de Calista Roy, formada 

dentro do modelo adaptativo que consiste na formulação do processo de 

enfermagem, onde o profissional poderá guiar-se durante a observação, para a 

identificação de reações emocionais, interpretação comportamental, elaboração do 

plano assistencial e intervenções de enfermagem que estão interrelacionados, como 

os conceitos de Enfermagem, saúde/doença, ambiente e pessoa. (Silva et al, 2017). 

Com a aceitação de modelos biopsicossociais de dor veio também um 

reconhecimento de que os tratamentos, visando a intensidade da dor com a 

exclusão de outros domínios importantes são insuficientes. (Kerns e Jacob, 1995).  

Na verdade, os tratamentos que visam a experiência nociva de dor, mas 

ignoram os resultados funcionais, sociais e emocionais são, muitas vezes, 

ineficazes. É importante que os profissionais de saúde e pacientes comecem a 

reconhecer que a dor crônica é uma condição a ser gerenciado em vez de um 

problema a ser curado. 
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Figura 02: Modelo biopsicossocial da dor crônica 

 

Fonte: Driscoll e Kerns, 2016. 

 

O Instituto de medicina dos Estados Unidos (2011) diz que os profissionais 

de saúde devem realizar uma avaliação biopsicossocial completa para entender os 

fatores importantes que contribuem para a dor e a incapacidade, além de identificar 

possíveis tratamentos apropriados a cada paciente. Em primeiro lugar, os esforços 

para diagnosticar e compreender o processo de dor física são fundamentais. 

Inerente a este, deve-se considerar simultaneamente comorbidades do paciente e 

como eles podem influenciar na dor.  

Além disso, uma avaliação cuidadosa psicossocial irá identificar 

comprometimento na saúde mental como depressão, ansiedade, bem como uma 

compreensão das maneiras em que a dor interfere com as atividades e qualidade de 

vida. Não mais importante, mas fundamental, avaliar o autogerenciamento da dor e 

os aspectos sociais que envolvem. 
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2.2. O CUIDADO  

 

O cuidar sempre esteve presente na história humana, como forma de viver, 

de se relacionar. O cuidado em sentido ontológico quer dizer: o homem sempre 

cuida. Mesmo nas relações de desprezo e de descuido, o homem cuida. O cuidado 

articula a totalidade da existência e a sustenta. Não se pode fazer referência a 

qualquer ação humana no mundo sem considerar o cuidado em seu sentido 

ontológico. 

A ontologia do cuidado tem raízes na ampliação da compreensão, 

observação e intervenção sobre as causas do adoecimento produzidas pela 

racionalidade médica científica, com a objetivação do seu saber clínico e o 

desenvolvimento tecnológico. Não se deve considerar a tecnologia como única 

possibilidade em relação ao cuidado em saúde. Há, também, a necessidade de não 

se cair na mesma armadilha em sentido oposto. (ANÉAS E AYRES, 2011). 

A concepção de cuidado em saúde que se vê como possibilidade para as 

práticas de saúde só é possível porque, antes de tudo, se assume o Cuidado em 

seu sentido ontológico. (Ayres, 2004). 

O cuidado em saúde é dividido por AYRES (2004) por categorias, tais como: 

constructo filosófico, na categoria ontológica sendo uma compreensão filosófica e 

uma atitude prática frente ao sentido que as ações de saúde adquirem nas diversas 

situações em que se reclama uma ação terapêutica; na categoria genealógica, 

pregando o cuidado de si como recurso à filosofia para garantir a “saúde da alma”; 

categoria crítica que diz respeito ao cuidado como modo de interação nas e pelas 

práticas de saúde nos seus moldes contemporâneos, restringindo às tecnologias já 

configuradas das práticas de saúde; categoria reconstrutiva, referindo a aposta, 

fundamentada em uma potencialidade reconciliadora entre as práticas assistenciais 

e a vida, com possibilidade de um diálogo produtivo entre tecnociência e a 

construção livre de uma vida que se quer feliz. 

Enfoca, também, que nas realizações da prática em saúde requer uma 

interação com dois ou mais sujeitos, visando alívio do sofrimento ou alcance de um 

bem-estar, sempre medida por saberes específicos e requer atitudes comprometidas 

com o cuidar como essência do seu fazer. 

As práticas em saúde são realizadas baseadas no conhecimento, no saber-

fazer, na experiência e sempre ajustamos as situações que nos encontramos. A 
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relação entre quem cuida e quem é cuidado, para ROCHA e PRADO (2008) é 

dividida em cinco (05) perspectivas: cuidado como característica humana; cuidado 

como imperativo moral; cuidado como interação interpessoal; cuidado como 

intervenção terapêutica. A interrelação entre essas categorias e a forma que se 

estabelece o cuidado, forma o processo de cuidado de enfermagem. 

O cuidado em saúde tem assumido uma posição de intervenção verticalizada, 

protocolada de um especialista, em detrimento do cuidado como conhecimento 

tático da espécie humana (BARROS, 2015). É um dos atributos necessários à 

sobrevivência humana, mas ainda há pouco direcionamento quanto sua análise, 

tamanha sua complexidade. Para Waldow (1999), o cuidado é uma forma de 

expressão, de relacionamento com o outro ser e como mundo, uma forma de viver 

plenamente. 

HONORÉ aponta que cuidar é “ocupar-se com cuidado de alguém ou de 

qualquer coisa” (2004, p.17) e cuidado, corresponde à necessidade e as concepções 

atuais que buscam fundamento de sentido para diversas práticas e colocam a tónica 

as diferenças de sentido, ou seja, aquelas que insistem na distinção entre cuidados 

centrados na cura e cuidados centrados na pessoa e as que procuram ultrapassar, 

transcender, os sentidos particulares, as orientações que se trazem a cada 

significação do cuidado. Para ele, o sentido é a compreensão de algo, é singular e 

evolui com o tempo e situações.   

Portanto, o sentido de cuidar “é reconhecer que cada cuidar tem para cada 

sentido” (2004, p.39), ou seja, cuidar como prestar socorro, ajudar, cuidar como 

acolher, educar, cuidar no sentido de se empenhar naquilo que se faz. 

Desde o nascimento, existe cuidado. Sem cuidado não se pode manter na 

vida e desenvolver-se. O conceito de cuidar defendido nesta tese vai ao encontro 

com o que Honoré diz: 

Cuidar indica uma maneira de se ocupar de alguém, tendo a consideração o 
que é necessário para que ele realmente exista segundo a sua própria 
natureza, ou seja, segundo as suas necessidades, seus desejos, os seus 
projetos. (2004, p.17). 

 

A compreensão do cuidado como vivência e, simultaneamente, ao ato de 

cuidar traz a reflexão quanto a compreensão do sofrimento como reforço e 

resistência na vivência de um obstáculo à perseverança em existir.  
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A experiência do cuidado dispensado ao outro, não pode negligenciar, nem 

omitir o viver do outro e suas relações. É a base do desenvolvimento da 

humanidade, no agir. 

O cuidado é fundamental para a construção do processo de ser saudável, à 

medida que permite e estimula o indivíduo a tomar consciência de si mesmo e do 

mundo, a tomar a responsabilidade pela sua transformação e a participar de um 

mundo melhor e mais justo, isto é, repleto de qualidade de vida. O grande desafio 

dos profissionais da saúde é cuidar do ser humano na sua totalidade, exercendo 

uma ação preferencial em relação a sua dor e ao seu sofrimento, nas dimensões 

física, psíquica, social e espiritual, com competência tecnocientifica e humano. 

(Betinelli et al, 2006). 

Para Peduzzi (2001), o trabalho de cada profissional dentro da equipe é 

aprendido como um conjunto de atribuições, atividades ou tarefas. Porém, uma vez 

que existem profissionais de diferentes áreas, que atuam juntos – cada um com um 

conhecimento específico – que não levam ao conhecimento da equipe a articulação 

de seus trabalhos especializados, pode-se considerar a ausência do trabalho em 

equipe. A necessidade de trabalho em conjuntos de diferentes categorias 

profissionais nos cuidados com a saúde é reconhecida por todos e vem sendo 

incorporada de forma progressiva na prática diária. Treinados durante a formação 

para atuar individualmente, os profissionais de saúde vivem uma fase contraditória 

na qual, mesmo sabendo o que é melhor, se veem com dificuldades e pudores para 

definir limites, intersecções e interfaces. 

Rees et al (2013) diz que extrapolar o trabalho em equipe multiprofissional, 

para uma perspectiva de interprofissionalidade, reduz custos e melhora a produção 

do cuidado aos usuários mas embora discussões vêm se acentuando nos últimos 

anos, este movimento ainda se mostra gradual quando o panorama analisado passa 

a ser o componente prático. 

O atual cenário de saúde aponta para a necessidade de se ampliar e 

qualificar a compreensão sobre os processos de saúde e de doença, além do 

conhecimento referente ao aumento da complexidade do cuidado, advindo da 

mudança do perfil epidemiológico e demográfico, exigindo especialização médica e 

avanços tecnológicos que reforçam a questão da reestruturação das práticas em 

saúde. (AZEVEDO et al, 2010).  
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Em função da crescente complexidade dos problemas de saúde e do caráter 

fragmentado da atenção à saúde prestada, uma prática interprofissional poderá ser 

cada vez mais requerida para tornar a atenção à saúde mais segura, efetiva e 

integral. 

Nas últimas décadas, a temática interprofissionalidade vem se configurando 

como importante no campo da saúde exigindo reforma política no modelo de 

formação e de atenção à saúde. Este fenômeno deve-se à ampliação do acesso aos 

serviços de saúde e melhora na qualidade do cuidado, na perspectiva de uma 

atenção integral, contínua, ampliada. (OMS, 2010). 

Subsidiando práticas de equipe, o cuidado interprofissional favorece as trocas 

de informação e conhecimento, a cooperação solidária nos fazeres, a atenção 

corresponsável às necessidades em saúde para a construção de projetos 

terapêuticos e de promoção da saúde, o agir coletivo em território e a rede de laços 

afetivos que dá mais intensidade ao pertencimento a uma equipe. (CECCIM, 2007). 

 As oportunidades de planejamento e avaliação da “gestão da clínica”, 

segundo a provisão de acesso às ações e aos serviços de que se necessite, restam 

fortalecidas quando uma práxis interprofissional é afirmada e inserida entre os 

parâmetros de melhoria do acesso e da resolutividade. (CECCIM, 2006).  

A gestão da atenção integral e humanizada implica linhas de cuidado, 

resolubilidade e afirmação da autonomia dos usuários. Entretanto, diante da 

temática abordada, o cuidado oferecido a esta especificidade de paciente deve ser 

amplo, centrado em suas necessidades, de forma holística, numa prática 

interprofissional, devido ao comprometimento biopsicossocial. 
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3  REFERENCIAL TEÓRICO 

O estudo será sustentado pelos conceitos e contribuições teóricas de David Le 

Breton. 

A DOR CRÔNICA NA PERSPECTIVA DE DAVID LE BRETON 

Ao longo dos anos, o campo da Enfermagem vem evoluindo em busca de se 

tornar ciência e, neste caminho, vários questionamentos são feitos pelos 

profissionais deste campo quanto a prática tradicional e estes levaram, 

consequentemente, ao desenvolvimento de um corpo de conhecimento específico 

como embasamento para o exercício da Enfermagem.  

A sustentação teórica por David Le Breton ocorrerá, especialmente, por 

conceitos presentes em sua obra Antropologia da Dor, trazendo fundamentações 

centrais entre dor, experiência vivida e sofrimento. 

David Le Breton é antropólogo e, também, sociólogo francês, nascido em 26 de 

outubro de 1953, professor da Universidade de Estrasburgo, membro do Instituto 

Universitário da França e pesquisador do laboratório Cultura e Sociedade na 

Europa. É especialista nas representações e no jogo do corpo humano defendendo 

a ideia que é uma ferramenta de projeção de sentidos, significados e valores. 

 É autor de vários livros, um deles - Antropologia da Dor que examina a dor a 

partir de uma perspectiva antropológica e suas relações com o homem dentro da 

estrutura social que o cerca, lhe oferecendo valores e orientando seu 

comportamento. Para Breton, a dor representa o papel de captar a dimensão 

simbólica da relação entre a completude do homem e seu aspecto material inerente. 

Projeta o indivíduo fora de si mesmo, revela-o, para o bem ou para o mal. A relações 

entre a dor e sofrimento são múltiplas, sendo sempre uma equação do sentido vivido 

pelo indivíduo e do contexto em que ele está implicado.  

Segundo o antropólogo, a dor é um fato da condição humana. Breton afirma 

que tal sentimento é uma construção social, cultural e individual, não apenas 

biológico. A dor se propaga para além do corpo, que contamina a relação do 

indivíduo com o mundo. De acordo com o autor, há um problema clínico da dor, pois 

aponta que os médicos, às vezes, não conseguem lidar com a dor dos pacientes. A 

dor crônica tornou-se um dos problemas cruciais da medicina moderna. O propósito 
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deste teórico é abordar a dor num plano antropológico, analisar a relação do homem 

com sua dor, indagando com o social, emocional, cultural em que está mergulhado e 

influência sobre os aspectos comportamentais, crenças e seus valores. É 

considerada como doença e influenciada por fatores multidimensionais.  

Para Le Breton, o sofrimento provém da mistura corpo e significação, passando 

pela subjetividade da pessoa num contexto particular, cultural e de história. “Não é o 

corpo que sofre, é o indivíduo”. De uma condição social e cultural para outra, o 

homem não reage da mesma forma a um ferimento, a uma infecção; e a anatomia e 

a fisiologia não dão conta de explicar essas diferenças. 

Em entrevista realizada na Universidade Federal de Santa Catarina, 2014, 

explicou que, para a tradição aristotélica, a dor é uma categoria da emoção; já para 

a visão mecanicista de Descartes – que via o corpo como uma máquina – é 

consequência do uso excessivo dos sentidos. Freud, com a lógica do inconsciente e 

estudos da histeria, abriu espaço para pensar o homem não só como uma máquina. 

Atualmente, a dor não é vista mais somente como uma exasperação dos sentidos – 

é percepção, interpretação, e não apenas reações: cada dor tem um grau particular 

de sofrimento. 

Em sua análise antropológica da dor considera a enfermidade não só com sua 

caracterização de sinais clínicos, mas igualmente como síndrome de experiências 

vividas, carregadas de significações, interpretações e explicações mediadas pela 

cultura e subjetividades individuais. 

A intensidade do sofrimento, de acordo com as experiências dolorosas, está 

bem abordada no seu livro: Experiências de dor: entre destruição e renascimento, 

nele mostra-se como a dor é uma sensação real, mas também uma emoção, uma 

percepção, um modo de decifrar a si mesmo e não o simples traçado de alteração 

somática ou um caso que afeta apenas o sistema nervoso.  

O indivíduo que sofre, vive uma experiência que o despojou do essencial, no 

qual a fronteira entre o interior e o exterior se dissolve a ponto de cancelar o limiar 

que permite sentir uma pessoa; afirma também que a dor implica um sentimento que 

nos destrói, mas se resta sobre controle do indivíduo, então parte do sofrimento é 

diminuído, e o indivíduo a transforma numa ferramenta para melhor se conhecer ou 



46 

 

para viver. Dessa forma, Breton conclui que a dor é suportável, o que é intolerável é 

o sofrimento. 

No livro “Os desafios da dor crônica: compreender e apoiar os pacientes” 

escreveu o prefácio e propõe um novo ângulo de abordagem: o conhecimento 

científico é articulado em torno da peça central do trabalho clínico, o encontro com o 

paciente. Coloca que a dor crônica apresenta diferentes desafios para os 

cuidadores: combinando seus conhecimentos com a experiência do paciente, mas 

também abrindo para a sua própria experiência. Afirma que é necessário levar em 

conta a singularidade da experiência do paciente e do cuidador sendo uma das 

condições para o re-movimento da pessoa estagnada em sua existência pela dor. 

Ter um olhar que incorpora tudo o que a dor representa na vida cotidiana, é 

essencial. 

A dor tornou-se objeto fecundo da condição humana; no livro “Compreender a 

dor”, a dor passa pela cultura, como simbolismo, sistema de crenças e valores 

modeladores do seu significado e expressão e passa pela experiência de quem 

sofre. 

Portanto, na dor crônica, o viver com dor está interligado com a intensidade 

do sofrimento. É individual e depende da experiência vivida, sendo fatores 

importantes a serem abordados e observados pelos profissionais de saúde, pois 

podem limitar o gerenciamento da dor e fazer com que colabore para que a dor seja 

maior que o próprio paciente. 

A capacidade funcional pode ser influenciada por algumas condições de saúde, 

dentre as quais está a ocorrência de dor, uma vez que a dor pode acarretar 

incapacidades com consequente declínio funcional e prejuízo da qualidade de vida. 

A dor e a funcionalidade são elementos ligados à saúde dos indivíduos e, 

portanto, influenciam o modo de interação entre si e entre eles e o meio ambiente 

que os cerca. Segundo Veras (2009) a funcionalidade refere-se à habilidade de 

manter o bom funcionamento dos componentes físicos e mentais para uma vida 

independente e autônoma. Na medida em que há um olhar integral na assistência ao 

paciente com dor crônica, abre-se um leque de oportunidades para intervenções 
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focais com a finalidade maior de oferecer conhecimento ao paciente e empoderá-lo 

com recursos palpáveis que minimizem seu sofrimento. 
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4  METODOLOGIA: 

 

Está descrito, a seguir, o percurso metodológico que possibilitou o 

cumprimento dos objetivos propostos, assim como a defesa da tese.   

 

4.1  Tipo de estudo 

 

          Estudo misto, do tipo sequencial explanatório, com início da coleta e análise 

de dados quantitativos e, posteriormente, qualitativos. O propósito do projeto 

explanatório é usar um elemento qualitativo para explicar resultados quantitativos 

iniciais (CRESWELL E PLANO CLARK, 2013).  

 Ainda por Creswell e Plano Clark (2013, p. 106), para facilitar a discussão das 

características do projeto de métodos mistos e descrever as fases da pesquisa:  

 
“...são utilizadas letras maiúsculas e minúsculas, de forma que as letras 
maiúsculas indicam prioridade do método utilizado e letras minúsculas 
indicam métodos secundários. Além disso, esse sistema de notação utiliza o 
sinal (+) para indicar os métodos que ocorrem ao mesmo tempo, uma seta 
(→) para indicar métodos que ocorrem em sequência e o sinal (=) para 
indicar o propósito de misturar, integrar os métodos”. 

 

Em alguns estudos a atribuição de peso pode ser igualitária (FETHERS et al, 

2013). O sistema de notação “QUANT → QUAL =” representa esta pesquisa, 

sendo de abordagem de relevância equivalente, com coleta inicial de dados 

quantitativos (QUANT) que guia o projeto, sequencialmente (→) aos qualitativos 

(QUAL) e integram, posteriormente, os dados (=). Os dados quantitativos e 

qualitativos precisam ser integrados a fim de proporcionar melhor visualização nos 

métodos mistos, descritos na fase 03. (Creswell e Plano Clark, 2013).  

 

4.2  Campo de pesquisa 

 

O campo de pesquisa para este estudo será na Área de Controle da Dor 

(ARDOR), do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (INTO) com pacientes 

inseridos no Programa Integrador (PI). 

O Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (INTO) é uma instituição 

inserida na Administração direta do Ministério da Saúde, vinculada à Secretaria de 

Atenção à Saúde – SAS. Foi instituído em 1994 por meio da Portaria GM/MS n.º 
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1.820, de 31/10/1994, publicada no Diário Oficial da União de 01/11/1994. É centro 

de referência nos pais para o tratamento cirúrgico de doenças e traumas ortopédicos 

de média e alta complexidade e para a reabilitação de patologias 

musculoesqueléticas a eles associadas. Nele será desenvolvida a pesquisa aqui 

proposta. 

Segue uma trajetória de avanços científicos, comprovada pelos números e 

pela qualidade no atendimento à pacientes usuários do Sistema Único de Saúde 

(SUS) e pela estrutura física e de recursos humanos que oferece. 

Uma instituição de grande porte, sem emergência aberta, com 255 leitos 

distribuídos em unidades de internação e 18 Leitos de Hospital Dia, com 273 de 

Leitos de Enfermaria, sete leitos de Unidade Semi-Intensiva, 21 Leitos de Unidade 

Pós-Operatória, quatro leitos de UTI Pediátrico,16 leitos de Unidade Terapia 

Intensiva, totalizando 321 leitos, 21 salas cirúrgicas e 50 salas ambulatoriais, 

conforme Plano Diretor, vigência 2019-2022. 

No térreo situa-se o Ambulatório de Assistência Ortopédica (anexos 1, 2 e 3) 

e, no anexo 4, a Área de Reabilitação Ortopédica que atende pacientes pós 

cirúrgicos para atividades de fisioterapia, terapia ocupacional, hidroterapia, consultas 

com profissionais de saúde com a finalidade de reabilitação precoce. Possui piscina 

para hidroterapia, apartamento modelo para educação de pacientes em reabilitação, 

salas de reabilitação equipadas e divididas em membros superiores e inferiores e 10 

consultórios, incluindo o ambulatório da  Clínica da Dor, com equipe 

multiprofissional, composta por quatro médicos (três anestesistas e um 

clínico/radiologista), equipe de enfermagem (quatro enfermeiros e dois auxiliares  de 

enfermagem), duas psicólogas, um fisioterapeuta e dois administrativos, onde 

ocorrerá o estudo.  

A assistência ao paciente com dor crônica, na Clínica da Dor, é norteada por 

documentos institucionalizados e específicos como: Programa de Gerenciamento da 

Dor, Política, Rotinas, Protocolos e Escalas de Mensuração da Dor. Os perfis dos 

pacientes acompanhados são: 

 Pacientes pós-cirúrgicos para manejo da dor; 

 Pacientes que aguardam cirurgia para minimização do sofrimento álgico; 

 Pacientes que não tem indicação cirúrgica, mas precisam de orientação no 

tratamento medicamentoso para serem encaminhados a APS ou retorno ao 

ortopedista; 
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 Pacientes com acompanhamento ortopédico, mas com indicação de 

procedimento analgésico específico.; 

A Figura 03 ilustra a linha do tempo da implantação da clínica da dor até os 

dias atuais, com o Programa Integrador. 

 

Figura 03: Representação em linha do tempo da história da clínica da dor no 

INTO 

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2021. 

 

Este estudo será desenvolvido, especificamente, com pacientes com dor 

crônica na perspectiva do Cuidado Interprofissional, inseridos no Programa 

Integrador. 
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4.3  O Programa Integrador  

Pensando na complexidade do indivíduo com dor crônica, foi implementado no 

mês de novembro de 2018, o Programa Integrador (PI), elaborado pela 

pesquisadora, na clínica da dor, do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia 

(INTO), a partir da prática de cuidados de enfermeiros e psicólogos no 

acompanhamento ambulatorial de  pacientes com dor crônica. As ações são 

realizadas em parceria com profissionais médicos que já assistiam os pacientes, 

mas de forma isolada.  

O processo de trabalho, desde então, foi revisto e remodelado tendo como 

norte o cuidado interprofissional, baseado na atuação colaborativa e participativa de 

todos os diferentes profissionais de saúde envolvidos, atendendo sempre às 

necessidades dos indivíduos que vivem com dor crônica. Neste sentido, se 

reconhece a complexidade da situação trazida por cada um destes indivíduos, assim 

como o contexto no qual estão os mesmos inseridos. Os principais objetivos que 

norteiam são oferecer, de forma sistemática, cuidado integral, interdisciplinar e 

interprofissional aos que vivem com dor crônica, visando sua corresponsabilidade e 

a ressignificar a dor crônica no seu viver. 

O indivíduo é inserido ao PI conforme critérios de inclusão (pacientes adultos, 

orientados, com capacidade de compreensão e comunicação verbal preservados, 

com dor crônica (dor há mais de 03 meses), tendo feito cirurgia ortopédica, no INTO, 

de 3 a doze meses) permanecendo no programa por até 10 meses. 

Durante todo o desenvolvimento do PI, um conjunto de orientações (Escuta 

ativa, Educação em saúde, Auto responsabilidade da dor, adesão ao tratamento, 

construção e alcance de metas) ao paciente, família e ao cuidador, são 

operacionalizadas com o propósito de ampliar sua literacia em saúde, esta 

entendida pela Organização Mundial da Saúde (1998,s.p) como o conjunto de 

“competências cognitivas e sociais e a capacidade dos indivíduos para conquistarem 

melhor acesso aos serviços, compreenderem e usarem as informação de forma que 

possam promover e manter a boa saúde”, ou seja,  a capacidade de cada um para 

tomar decisões em saúde no decurso do seu dia-a-dia, tanto em casa como na 

comunidade, no local de trabalho, no mercado, na utilização do sistema de saúde e 

no contexto político. Assim, espera-se o gerenciamento da saúde e a capacidade 

para cada um procurar informação e para assumir responsabilidades. 
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A Figura 04 a seguir ilustra o movimento empreendido pelos indivíduos desde 

a inserção do mesmo no PI.  

 

Figura 04: Fluxo de acompanhamento ao paciente no Programa 

INTEGRADOR. 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora e validado pela equipe da Clínica de Dor INTO, 2019. 
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A identidade visual e as etapas do Programa Integrador 

 

O PI possui identidade visual conforme Figura 05. Este é desenvolvido em 4 

etapas: 

 

 

Figura 05: Identidade visual do Programa Integrador 

 

 

Fonte: Elaborado pela Área de Assessoria de Comunicação do INTO, 2019. 

 

 

 Etapa 1: Consulta Médica (CM) – realizada com a aplicação do 

Questionário Qualidade de Vida - SF-36, antes mesmo de qualquer intervenção, 

evitando vieses no resultado. 

 Etapa 2: Consulta de Enfermagem (CE) – realizada trinta dias após a 

consulta médica, com acompanhamento de tempo de seis meses. É conduzida por 

enfermeiras guiadas pelo instrumento Sistematização da Assistência de 

Enfermagem (SAE). Nessas CE são desenvolvidas as ações: 

 Aplicação do Termo de Entendimento e Recebimento - instrumento 

institucional com orientações ao paciente sobre o Programa Integrador. Apresenta 

as normas para permanência, informações recebidas, sendo uma via fornecida ao 

paciente e a outra arquivada em prontuário;  

 Apresentação e explanação da Cartilha Educativa – intitulada “Meu diário 

de dor” – tecnologia educativa elaborada pela pesquisadora, com mapeamento de 

dor realizado pelo paciente, planejamento de cuidados, metas estabelecidas, 

anotações que o paciente julgue importantes, controle do agendamento, metas 

alcançadas e resultado dos instrumentos aplicados. 
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 Preenchimento do instrumento eletrônico, elaborado pela equipe de 

enfermeiros da Clínica da Dor, seguindo todo processo de enfermagem, durante a 

consulta, com propósito de registrar as informações recebidas do paciente que, 

possivelmente, colaborarão com a construção do diagnóstico de enfermagem e 

elaboração do plano de cuidados. 

A atuação do enfermeiro na assistência em diferentes contextos, quando 

efetivadas por meio de instrumentos e ferramentas para detecção, intervenção e 

avaliação, além do apoio clínico, tem produzido expressivas melhorias na qualidade 

de vida, adesão ao tratamento, gerenciamento do autocuidado e minimização do 

sofrimento de pacientes que vivem com dor crônica. (ANTUNES et al, 2018).  

 Etapa 3- Consulta com a psicóloga - esta ação transcorre com o 

desenvolvimento de: 

 Escutas ativas e levantamento de necessidades; 

   Utilização de base é a gestalt-terapia que, segundo Pinto (2017) tem 

como fundamento o ser humano na sua totalidade, sua relação consigo mesmo e 

com o meio em que vive. 

 É um modelo psicoterápico com ênfase na responsabilidade de si mesmo, na 

experiência individual do momento atual no relacionamento terapeuta-consulente e 

na autorregulação e ajustamento criativo do indivíduo, levando em conta sempre o 

meio ambiente e o contexto social, que constituem o ser de um modo geral. A teoria 

foi desenvolvida pelos teóricos Fritz Perls, Laura Perls e Paul Goodman entre as 

décadas de 1940 e 1950, e conhecida através da publicação do livro Gestalt-

Theraphy em 1951.  

    Aplicação da Escala de Ansiedade e Depressão; 

 Aplicação da Escala de Pensamento Catastrófico. 

  As etapas 2 e 3 ocorrem, concomitantemente, ou seja, no mesmo dia, 

durante seis meses, podendo, também ser inserida a consulta médica, sempre que 

houver necessidade.  

 Após os seis meses de ativa participação no PI, na última CE, o 

Questionário SF-36 é reaplicado por enfermeiras, assim como são reaplicadas pelas 

psicólogas as Escalas de Depressão e Ansiedade e de Pensamento Catastrófico, na 

última consulta destas profissionais. 

 Etapa 4 – Consulta interprofissional - neste momento o atendimento ao 

paciente é realizado por todos os profissionais que o acompanharam neste período 
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(médico, enfermeiro, psicólogo), incluindo o familiar e/ou o cuidador. A finalidade 

agora é além de integralização na perspectiva da interprofissionalidade, também 

apresentar os resultados alcançados junto ao PI e também nortear ações 

importantes para o viver com dor crônica, potencializando, positivamente, o 

autogerenciamento da dor. A interprofissionalidade aqui tem um papel significativo 

devido resolução de problemas em conjunto, negociação nos processos decisórios, 

a partir da construção de conhecimentos, de forma dialógica e com respeito às 

singularidades.  

Nesta fase, o paciente pode receber sua alta do Programa Integrador, e 

consequentemente, da Clínica da Dor. Neste momento, o paciente está apto a 

ressignificar a sua dor, com alcance de minimização do sofrimento, ou melhora da 

intensidade e qualidade. Ao alcançar esse estágio recebe um certificado de “Honra 

ao Mérito” no qual está inscrito: “Eu sou maior que minha dor”, conforme Figura 06.  

Este mesmo paciente pode, também, necessitar permanência por mais três meses, 

para realizar ajustes de preparo para sua alta, como por exemplo o “desmame” 

medicamentoso (redução gradativa do uso de medicamentos para o manejo da dor)  

e avaliação de outros profissionais de saúde, visando complementar resultados ou 

alcance de metas estipuladas em conjunto. 

 

Figura 06: Certificado ofertado ao paciente quando de sua alta do PI 

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora, 2019. 

4.4 Participantes  

Por tratar-se de uma instituição de referência nacional para cirurgias 

ortopédicas de alta complexidade, o quantitativo de pacientes que aguardam por 

procedimentos cirúrgicos é muito elevado. Portanto, na Clínica da Dor são atendidos 

pacientes que já operaram e mantém aqueles quadros de dor ou que têm cirurgia 

agendada. Anualmente, a média é de 2000 pacientes atendidos.  
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Após levantamento por três meses, do quantitativo de pacientes novos que se 

incluem nos critérios do Programa Integrador (pacientes com dor e realizaram 

cirurgia, no INTO, até 12 meses e mantém dor), a média foi de seis pacientes por 

mês. Os que não possuem indicação cirúrgica e permanecem com dor, devem ser 

reencaminhados para o centro de atenção especializada de referência e/ou cenários 

de Atenção Primária de Saúde.  

Este estudo está sendo realizado com pacientes que apresentam dor crônica. 

Nesse estudo considerou-se como dor crônica, dor há pelo menos três meses. 

Como critérios de inclusão, elegemos:  

 Pacientes adultos e idosos; 

 Pacientes orientados, com capacidade de compreensão e comunicação 

verbal preservado; 

 Pacientes com cirurgia ortopédica até um ano, permanecendo com dor, 

sem indicação de nova cirurgia. 

 E como critérios para exclusão da pesquisa: 

 Pacientes com dor crônica que faltarem há mais de duas consultas sem 

justificativa e /ou; 

 Pacientes que tenham realizado mais de duas consultas médicas, sem 

inserção ao PI, por entender que pode haver viés nas variáveis após intervenção 

médica isolada, ou seja, sem o acompanhamento das outras categorias 

profissionais. 

 

4.5 Técnicas de apreensão e análise dos dados 

 

A apreensão de dados nesta pesquisa ocorreu em três momentos, chamados 

de Fase 1; Fase 2 e Fase 3; atendendo as prerrogativas do trabalho de abordagem 

mista proposto por CRESWELL & PLANO CLARK (2013).   

O diagrama demostrado na Figura 07 representa as fases da coleta de dados 

do projeto explanatório sequencial.  
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Figura 07: Diagrama do Projeto Sequencial explanatório. 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2020. 

 

 

Fase 01- Abordagem quantitativa:  

  A descrição desta etapa segue as recomendações do guideline 

Strengthening the Reporting of Observational studies in Epidemiology 

(STROBE). 

 

 

 

ETAPAS PROCEDIMENTO PRODUTO

Fase 01: quantitativa

Coleta de dados 

Análise de dados 

Quantitativos

•Análise estatística                  

•Sofware SPSS 24

•Frequência                      

•Correlação                                     

• Teste de comparação

Seleção de casos: 

telemonitoramento

Seleção participante:                     

•SF-36 - nº corte ≤ 50 nos 

aspectos físicos, emocionais e 

sociais                                          

•EHAD- ≥ 9                                              

• PC com ao menos 01 

Fase 02: qualitativa

Coleta dados 

Análise de dados 

Qualitativos

•Análise temática de conteúdo                               

• Software IRAMUTEQ
 Categorias

Fase 03: mista  

Resultados 

quantitativos e 

qualitativos   

 Integração dos dados Joint display (Quadro08)

•Caracterização da Amostra 

(n=50)                                 

•Aplicação dos instrumentos   SF-

36, EHAD, EPC( n=50)        

•Reaplicação dos instrumentos 

SF-36, EHAD, EPC nos pacientes 

disfuncionais (n=16)

Telemonitoramento, via 

telefone, gravada em mídia de 

áudio (n=16)

Banco de dados- 

elaboração perfil sócio 

clínico

Narrativas
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 Desenho de estudo 

Na fase quantitativa foi realizado um estudo transversal em que a 

exposição ao fator ou causa está presente ao efeito no mesmo momento ou 

intervalo de tempo analisado, ou seja, descrevem uma situação ou fenômeno 

em um momento não definido, apenas representado pela presença de uma 

doença ou transtorno. Assim sendo, não havendo necessidade de saber o 

tempo de exposição de uma causa para gerar o efeito, o modelo transversal é 

utilizado quando a exposição é relativamente constante no tempo e o efeito 

(ou doença) é crônico. (HOCKMAM et al., 2005).  

 Participantes (critérios de inclusão e amostra)  

Após levantamento do número de pacientes novos, dentro dos critérios 

de inclusão, por três meses, uma média de seis pacientes por mês eram 

elegíveis para o estudo. Ao multiplicar pelo número de meses os quais 

aconteceriam a coleta de dados (oito meses) somou-se 48 pacientes e a fim 

de minimizar possíveis perdas, a coleta foi realizada com 50 pacientes. 

Para o cálculo amostral, considerou-se nível de confiança de 95% e 5% 

de erro amostral, para uma população de 54 participantes do Programa 

Integrador (Figura 08).  

 

Figura 08: Imagem cálculo amostral. 

 

                Fonte: https://praticaclinica.com.br/anexos/ccolaborativa-calculo-

amostral/ccolaborativa-calculo-amostral.php. 

 

https://praticaclinica.com.br/anexos/ccolaborativa-calculo-amostral/ccolaborativa-calculo-amostral.php
https://praticaclinica.com.br/anexos/ccolaborativa-calculo-amostral/ccolaborativa-calculo-amostral.php
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   Variáveis e instrumentos de mensuração 

As variáveis do estudo são qualidade de vida, ansiedade, depressão e 

pensamentos catastróficos e como instrumentos de medida utilizou-se 

respectivamente, SF-36, Escala hospitalar de ansiedade e depressão e escala de 

pensamentos catastróficos. Para captar o perfil, foi elaborado um instrumento pela 

pesquisadora contendo itens referentes aos dados sociodemográficos e clínicos 

(Apêndices 1 e 2). 

 Short Form Health Survey 36 (SF-36)  

 O questionário SF-36 foi validado por CAMPOLINA, 2011, 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. As pontuações mais altas indicam o melhor estado de saúde. 

O tempo de preenchimento, de 5 a 10 minutos, e a versatilidade de sua aplicação 

por autopreenchimento, entrevistas presenciais ou telefônicas com pessoas de idade 

superior a 14 anos. (LANGUARDIA, 2013). 

 O SF-36 foi construído para representar oito conceitos importantes em 

saúde. A primeira dimensão denomina-se “função física”, composta por 10 itens, que 

medem desde a limitação para executar atividades físicas menores, até as 

atividades mais extenuantes, passando por atividades intermedias. A segunda 

dimensão refere-se ao “desempenho físico”, com quatro itens. A terceira diz respeito 

ao “desempenho emocional”, com três itens. Essas duas dimensões medem a 

limitação da saúde em termos do tipo e da quantidade de trabalho executado. A “dor 

física” e a quarta dimensão com dois itens, que representam, não só a intensidade e 

o desconforto causados pela dor, mas também a forma como está interfere nas 

atividades normais. A “saúde em geral” com cinco itens pretende medir o conceito 

da percepção holística da saúde, incluindo não só saúde atual, mas também a 

resistência a doença e a aparência saudável. A “vitalidade” com quatro itens incluem 

os níveis de energia e de fadiga, permite captar melhor as diferenças de bem-estar. 

A “função social” com dois itens pretende captar a quantidade e a qualidade das 

atividades sociais, assim como o impacto dos problemas físicos e emocionais nas 

atividades sociais da pessoa que responde. Por fim, a última dimensão, e a “saúde 
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mental”, com cinco itens, que medem a ansiedade, a depressão, a perda de controle 

em termos comportamentais ou emocionais e o bem-estar psicológico. 

Os escores variam de 0 a 100, ou seja, quanto mais próximo a 100 melhor 

qualidade de vida relacionada àquela determinada dimensão. Para este estudo, foi 

estipulado escore 50 como nota de corte para avaliar a variável. 

 Ansiedade e Depressão  

A Escala Hospitalar de Ansiedade e Depressão (HAD) foi criada em 1983, em 

1995 validada para o Português e em 2006 validade, especificamente para 

pacientes com dor crônica. Possui 14 itens, dos quais sete são voltados para a 

avaliação da ansiedade e sete para a depressão. Cada um dos seus itens pode ser 

pontuado de zero a três, compondo uma pontuação máxima de 21 pontos para cada 

escala. Foram adotados os pontos de cortes apontados por Zigmond e Snaith (1983) 

recomendados para ambas as subescalas: 

 • HAD-ansiedade: sem ansiedade de 0 a 8, com ansiedade ≥ 9;  

 • HAD-depressão: sem depressão de 0 a 8, com depressão ≥ 9. 

 Pensamentos Catastróficos 

A escala de Pensamentos Catastróficos (PC) sobre Dor foi validada no Brasil 

em 2008, composta de 9 itens escalonados em uma Escala Likert que varia e 0 a 5 

pontos que são associados às palavras “quase nunca” e “quase sempre” nas 

extremidades.  O escore total é a soma dos itens divididos pelo número de itens 

respondidos, sendo que o escore mínimo pode ser 0 e o máximo 5. Não há pontos 

de corte. Escores mais elevados indicam maior presença de pensamentos 

catastróficos. (JUNIOR et al, 2008).  

Nesta pesquisa, foi utilizado como critério de inclusão para fase qualitativa, 

pacientes que apresentasse ao menos 01 pensamento catastrófico. 

 Procedimentos de coleta 

A mensuração da qualidade de vida foi realizada durante a inserção do 

paciente no PI, na primeira consulta com o médico, momento em que foi aplicado o 

questionário de qualidade de vida SF-36.  
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Após trinta dias, durante o retorno do paciente, em paralelo ao período da 

consulta de enfermagem, na consulta com a psicóloga, foi aplicado a escala 

hospitalar de ansiedade e depressão (HAD) e a de pensamento catastrófico (PC). 

Sete meses depois de inseridos no PI, os instrumentos foram reaplicados, somente, 

nos pacientes disfuncionais. 

 Ressalta-se que todos os instrumentos foram aplicados e reaplicados por 

profissionais de saúde, da Clínica da Dor, zelando por um ambiente calmo e 

acolhedor. 

Análise estatística 

Para análise, os dados quantitativos foram organizados através de planilha 

elaborada pela pesquisadora, no programa Excel, da Microsoft Office e analisados e, 

posteriormente, por meio do programa estatístico SPSS versão 24 (Statistical 

Package for the Social Science). Realizou-se análise descritiva dos dados (n=50), 

com frequência simples e relativa para as variáveis categóricas, e médias e desvio-

padrão para as variáveis contínuas.  

Para os 16 casos em que houve reaplicação dos instrumentos, realizou-se 

novamente uma análise descritiva dos dados quantitativos e qualitativos e para 

avaliar se houve diferença significativa entre a primeira e segunda aplicação dos 

instrumentos realizou-se um teste não paramétrico de Wilcoxon com 95% de 

confiança e 0,05 de significância e se realizou uma análise de correlação (Pearson) 

entre as variáveis dos instrumentos no antes e nas mesmas variáveis no depois da 

aplicação. 

A análise de correlação foi realizada com 95% de confiança e com 0,05 de 

significância, ela pode ser tanto positiva, como negativa e até mesmo nula. Quando 

o coeficiente de correção é igual a 0 a correlação é nula ou inexistente entre as 

variáveis, quando a correlação é próxima de 1 ela é positiva entre as variáveis e 

quando ela é próxima de -1 ela é negativa, ou seja, enquanto uma variável aumenta 

a outra diminui. 
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 Fase 02- Abordagem qualitativa: 

  Desenho do estudo 

  Nesta fase, foi realizado um estudo descritivo, ou seja, descreve as 

características do que é pesquisado, envolvendo técnicas de coleta de dados 

padronizadas. (CANZONIERI, 2011). 

 Participantes  

 Dentre os participantes da etapa quantitativa, foram incluídos na etapa 

qualitativa aqueles considerados com os piores escores nos instrumentos. Para isso 

estabeleceram-se como critérios de inclusão nesta etapa:  

 Escore de qualidade de vida pelo SF-36 < 50; 

 Escore de ansiedade e depressão pelo HAD ≥ 9; 

 Ter pelo menos a presença de um pensamento catastrófico, identificado 

na escala de pensamentos catastróficos. 

Dos 20 pacientes que preencheram os critérios, houve quatro perdas, 

totalizando uma amostra de 16 pacientes para a entrevista narrativa.  

 Procedimentos de coleta 

 A etapa qualitativa da coleta de dados efetivou-se por meio de entrevistas 

narrativas. 

  Com a impossibilidade de apreensão de dados de forma presencial, devido 

ao distanciamento social, orientado pela OMS, diante da pandemia pelo coronavírus, 

optou-se pelo telemonitoramento, com instrumento reformulado/adaptado para 

direcionar a nova busca dos dados e as possíveis intervenções. A fim de garantir a 

fidedignidade das narrativas foi utilizado aparelho gravador de áudio, com 

transcrição na íntegra. 

 O telemonitoramento ocorreu via telefone, pelas enfermeiras que 

acompanhavam os pacientes, no PI, e, pela estudante de graduação de 

enfermagem, do Programa de Iniciação Científica (PIBIC), colaboradoras da 

pesquisa. Foram feitos em média dois telefonemas para cada paciente, 

quinzenalmente, sem tempo estabelecido de fala e, norteado por um instrumento, 
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com questionamento principal quanto a experiência com dor crônica, conforme 

Apêndice 05.  

 Nas entrevistas narrativas Creswell, 2014 diz que há uma importante 

característica colaborativa, uma vez que a história emerge a partir da interação, da 

troca, do diálogo entre entrevistador e participantes. 

O telemonitoramento é um componente da telesaúde e consiste no uso de 

modernas Tecnologias da Comunicação e Informação (TICs) na interação entre 

profissionais e usuários de serviços de saúde, com a finalidade de realizar ações de 

atenção à saúde quando estão afastados por barreiras de distância e tempo. 

(CAVALARI et al 2012).  

As tecnologias usadas no telemonitoramento incluem e-mail, internet, telefone 

e dispositivos de mensagens eletrônicas. Entre esses o telefone vem se destacando, 

pois é considerado um dispositivo de fácil acesso e manuseio e baixo custo. Para 

que o telemonitoramento seja efetivo, deve ser estruturado e pautado em princípios 

como a utilização de linguagem adequada, respeito aos padrões de qualidade e 

ética previstos no exercício da profissão e deve ser usado como uma ferramenta 

para apoiar o cuidado em saúde sem, entretanto, substituir os encontros presenciais. 

(MUSSI, 2018). 

 Análise de dados 

A partir dos depoimentos gerados, os dados qualitativos sofreram análise 

temática de conteúdo seguindo as designações de Bardin, ou seja, 

“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). 

Bardin (2011) indica que a utilização da análise de conteúdo prevê três fases 

fundamentais, conforme o esquema apresentado na Figura 09: pré-análise, 

exploração do material e tratamento dos resultados - a inferência e a interpretação. 
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Figura 09: Fases da análise de Conteúdo. 

 

 

Fonte: Bardin, 2011. 

A fase de pré-análise é de organização, leitura flutuante das transcrições 

feitas das entrevistas narrativas. Os temas que se repetiram com muita frequência 

foram recortados do texto em segmentos. 

A exploração do material reuniu maior número de informações à custa de uma 

esquematização correlação em classes de acontecimentos, agrupando os temas nas 

categorias definidas, como demonstrado nos Quadros 03, 04 e 05. 

A terceira fase do processo de análise do conteúdo é denominada tratamento 

dos resultados – a inferência e a interpretação. Os resultados tornaram-se 

significativos e válidos, mediante a relação entre os dados obtidos e a 

fundamentação teórica apresentada a cada categoria gerada. 

A análise de conteúdo de Bardin gerou quatro categorias:  

 Categoria 01- A pluralidade de experiências e sentimentos vividos frente a 

dor crônica.  

 Categoria 02- Significação e limitações no viver com dor crônica durante o 

isolamento social. 

 Categoria 03- Autogestão da dor crônica: um processo em constante 

construção. 

 Categoria 04- O cuidado interprofissional no Programa Integrador como 

Rede de apoio: ressignificando o viver com dor crônica. 

Como forma de complementar a análise dos dados qualitativos foi decidido 

utilizar o software IRAMUTEQ (Interface de R pour lês Analyses 

Multidimensionnelles de Textes et de Questionnaires). É um programa livre que se 

ancora no software R, e que permite processamento e análises estatísticas de textos 

produzidos extraídos de entrevistas, por exemplo. 
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O IRAMUTEQ possibilita os seguintes tipos de análises: pesquisa de 

especificidades de grupos, classificação hierárquica descendente, análise de 

similitude e nuvem de palavras. Para análises dos conteúdos textuais como o caso 

deste estudo, foram utilizadas as técnicas de classificação hierárquica descendente 

e análise de similitude. Esta forma de análise permite, facilmente, identificação por 

meio de um arquivo único, devidamente configurado em formato texto (.txt) e 

denominado rapport ou corpus e segmentos de texto, que correspondem aos textos 

originais a entrevista. (CAMARGO, 2013). 

 

Fase 3: Mista – Integração dos dados por Joint Display 

 

Foi utilizada a estratégia Joint display, apresentação conjunta de resultados 

(CRESWELL e CLARK, 2017). Tem sido largamente utilizado para demonstrar a 

integração e diferentes formas de apresentação podem ser construídas para 

contribuir com a visualização dos processos de integração (FETTERS; CURRY; 

CRESWELL, 2013). 

 Os dados quantitativos e qualitativos se integram, oferecendo, para este 

estudo, possibilidade(s) de resposta(s) que não seriam atingidas pela explanação de 

apenas uma ou outra abordagem (quantitativa e qualitativa) e tampouco se estas 

abordagens forem meramente sobrepostas, mas não de fato integradas.  

Existem quatro principais mecanismos de integração de dados em pesquisas 

de métodos mistos: conexão, construção, fusão e incorporação (CRESWELL e 

CLARK, 2017; YOUNAS et al, 2020).  

Este estudo utilizou o tipo “conexão” de Joint Display, que de acordo com 

YOUNAS et al (2020), ligam dados quantitativos com a amostra selecionada para a 

fase qualitativa, conforme demonstrado no Quadro 1. 
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Quadro 1: Modelo demonstrativo da conexão dos dados da pesquisa- “Joint 

Display” 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2020. 

 

Na proposta de sistematizar o percurso metodológico, nesta pesquisa, foi 

elaborado pela pesquisadora, um quadro ilustrativo (Quadro 2) a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

Dados Quantitativos Dados Qualitativos

Avaliação- Aplicação 

dos  instrumentos

Avaliação qualitativa- 

Instrumento do 

Telemonitoramento

Aspectos sociais

Aspectos emocionais

Funcionalidade

aspectos físicos

Dor

Vitalidade

Saúde mental

Estado geral de saúde

Pensamento 

catastófico
catastrofização

Ansiedade

Depressão

Qualidade de vida

DimensõesVariáveis

Joint display- Integração dos dados

Ansiedade e Depressão
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Quadro 2: Resumo Sistematizado do Percurso metodológico relacionando a Análise 

de dados. 

Questões norteadoras: 

 
1. Quais as repercussões do viver com dor crônica na qualidade de vida, ansiedade, depressão e 
pensamentos catastróficos? 

2. Quais as implicações do Programa Integrador no viver com dor crônica em relação à qualidade 
de vida, ansiedade, depressão e pensamento catastrófico? 

Fase 1: Coleta de dados quantitativos 

P
a

c
ie

n
te

s
 c

o
m

 d
o

r 
c

rô
n

ic
a

  

Objetivos Técnica de coleta de dados Análise de Dados 

 
Caracterizar o perfil sócio 
clínico da amostra; 
 

Prontuários dos pacientes 
acompanhados no Programa 
integrador 

Análise estatística SPSS 
•Análise estatística 
SPSS;             
•Correlação entre as 
variáveis (Pearson) 
•Teste não paramétrico 
de Wilcoxon 

Descrever os escores de 
qualidade de vida, 
ansiedade, depressão e 
pensamentos 
catastróficos nos 
pacientes com dor 
crônica; 

 Na primeira consulta médica: 
Aplicação do questionário de 
qualidade de vida SF-36 

 Correlacionar as 
variáveis de qualidade de 
vida, ansiedade, 
depressão e pensamento 
catastrófico em paciente 
que vivem com dor 
crônica; 

   Na primeira consulta da 
psicologia: Aplicação da Escala 
Hospitalar de Ansiedade e 
Depressão (EHAD) e Escala de 
Pensamento Catastrófico (PC) 

07 meses após aplicação dos 
instrumentos, reaplicação nos 
pacientes disfuncionais. 

Fase 2: Coleta de dados qualitativos 

P
a

c
ie

n
te

s
 

c
o

m
 d

o
r 

c
rô

n
ic

a
 Analisar as repercussões 

da experiência com dor 
crônica no cotidiano do 
sujeito; 

Telemonitoramento  
•Análise temática de 
conteúdo- Bardin                  
•Software IRAMUTEQ  

Fase 3: Coleta de dados mistos 

P
a

c
ie

n
te

s
 

c
o

m
 d

o
r 

c
rô

n
ic

a
 Integrar os dados 

quantitativos e qualitativos 
com vistas a confirmar a 
relação das variáveis e o 
viver com dor crônica. 

Joint Display- Integração dos dados 

 

Fonte: Produzido pela pesquisadora, 2019. 
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4.6 Considerações Éticas  

Este projeto de pesquisa foi aprovado Plataforma Brasil, CAAE: 

03179118.4.0000.5243, passo obrigatório para pesquisas que envolvem seres 

humanos, conforme previsto na Resolução nº 466/2012 do Conselho Nacional de 

Saúde e pelo Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) do INTO. Foi aplicado o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para participação da pesquisa, em Três 

vias (um para o participante, um para o pesquisador e um para arquivar no 

prontuário).  
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5 RESULTADOS 

  Os resultados foram organizados nas três fases do estudo: quantitativa, 

qualitativa e mista. 

 

5.1 Fase 1 - Quantitativa 

 

Foi realizado uma análise descritiva dos dados gerais da fase quantitativa, ou 

seja, dos 50 casos coletados, sendo que para as variáveis categóricas utilizou-se de 

frequência absoluta (Tabela 01).  

Em relação ao sexo de todos os participantes tem-se predominância do sexo 

feminino (70%), casados (52%), com alguma religião (78%), com Prevalência na 

raça de cor branca (64%). Já em relação à renda 70% afastado das atividades 

laborais pelo INSS (70%) e 18% inativos. Quanto a rede de apoio pessoal (74%) 

24% de estrutura. Majoritariamente, os participantes não apresentaram indicação 

cirúrgica (74%), com dor crônica (60%) e comorbidades (48%). Praticam fisioterapia 

(50%) e foram encaminhados pelos Centros de Atenção Especializada (CAE) do 

joelho e mão (20%).  

 

Tabela 1: Tabela de frequência das variáveis categóricas da amostra total (n=50)  

                                                                                           Continua  

Variável n (%) 

Sexo Masculino 15 30 

Feminino 35 70 

Estado civil 
Com companheiro 26 52 

Sem companheiro 24 48 

Religião 

Sem religião 11 22 

Católico 22 44 

Evangélico 14 28 

Espírita 3 6 

Raça 
Branco 32 64 

Não Branco 18 36 

Tipo de renda 

INSS 35 70 

Ativo 6 12 

Inativo 9 18 

Rede apoio Pessoal 37 74 
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Estrutura 12 24 

Outros 1 2 

Indicação cirúrgica 
Sim 13 26 

Não 37 74 

Diagnóstico médico 

Dor crônica 30 60 

Dor fantasma 2 4 

Dor miofascial 5 10 

Dor mista 2 4 

Dor neuropática 8 16 

Fibromialgia 1 2 

Gonalgia incapacitante 1 2 

Lombalgia 1 2 

Comorbidade 

Sem comorbidade 24 48 

Hipertensão Arterial 13 26 

Outra 6 12 

Mais de uma comorbidade 7 14 

Atividade de 

Mobilização corporal 

Sem nenhuma atividade 17 34 

Atividade Física 2 4 

Atividade Física e Fisioterapia 3 6 

Fisioterapia 25 50 

Fisioterapia e Terapia Ocupacional 2 4 

Terapia Ocupacional 1 2 

 

Centro de Atenção 

Especializada (CAE) 

Coluna 5 10 

Joelho 10 20 

Mão 10 20 

Microcirurgia 2 4 

Ombro 8 16 

Pé 7 14 

Dismetria 1 2 

Trauma 7 14 

 

Fonte: Banco de dados da pesquisadora, 2020. 

 

A Tabela 02 trata-se da análise das variáveis quantitativas utilizando mínimo, 

máximo, média e desvio padrão. 

A média de tempo na clínica é de 7,8 meses e da última cirurgia foi 12,5 prazo 

estabelecido no Programa Integrador para iniciar processo de alta com o paciente. 

Dos oito domínios avaliados no instrumento de qualidade de vida, os aspectos 

físicos (6,5) e emocionais (19,6) foram os mais comprometidos. Já a ansiedade 
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possui uma média de 10,6, maior que a depressão (9,1). E, o PC apresenta uma 

média de 2,6, com desvio de 1,5, mínimo de 0 e máximo de 5. 

Foi detectado que 37% dos pacientes tinham ansiedade ao serem inseridos 

ao Programa Integrador e 45% depressão.  Seguindo a ordem, ao reaplicar o 

instrumento, 11% permaneceram com a ansiedade e 9% com depressão. 

Tabela 2- Análise descritiva das variáveis quantitativas da amostra total. 

                                                                                       

Variáveis 

Mínimo Máximo Média Desvio Padrão 

Tempo na clínica dor (meses) 
1 19 7,8 4,8 

Última cirurgia (meses) 
5 33 12,5 6,4 

Capacidade funcional 
0 85 29,1 23,4 

Aspectos físicos 
0 100 6,5 22,5 

Dor 0 52 21,5 13,6 

Estado geral saúde 
5 77 39,8 19,3 

Vitalidade 
0 100 36,4 23,9 

Aspectos sociais 
0 100 34,8 28,0 

Aspectos emocionais 
0 100 19,6 31,1 

Saúde mental 
0 92 40,5 26,6 

Ansiedade 
0 20 10,6 4,7 

Depressão 
0 19 9,1 4,6 

Pensamento Catastrófico 
0 5 2,6 1,5 

 

Fonte: Banco de dados da pesquisadora, 2020. 

Observa-se que dos 50 participantes, 32% realizaram a reaplicação dos 

instrumentos por serem disfuncionais (tabela 03), ou seja, todos os domínios 

comprometidos, 75% são do sexo feminino, 56,3% possuem companheiro, 

majoritariamente evangélicos, brancos e vinculados ao INSS e com rede de apoio. A 
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dor crônica prevalece e 43,8% possuem hipertensão arterial sistêmica (HAS). 

Praticantes de fisioterapia, em sua maioria e encaminhados pelo CAE joelho. 

 

Tabela 3: Tabela de frequência das variáveis qualitativas da amostra dos pacientes 

disfuncionais (n=16). 

                                                                                              Continua 

Variáveis n (%) 

Sexo Masculino 4 25 

Feminino 12 75 

Estado civil 
Com companheiro 9 56,3 

Sem companheiro 7 43,8 

Religião 

Sem religião 3 18,8 

Católico 5 31,3 

Evangélico 6 37,5 

Espírita 2 12,5 

Raça 

Branco 8 50 

Não Branco 8 50 

Tipo de renda 

INSS 13 81,3 

Ativo 1 6,3 

Inativo 2 12,5 

Rede apoio 

Pessoal 13 81,3 

Estrutura 3 18,8 

Indicação cirúrgica 
Sim 4 25 

Não 12 75 

Diagnóstico ARDOR 

Dor crônica 12 75 

Dor miofascial 1 6,3 

Dor mista 1 6,3 

Fibromialgia 1 6,3 

Gonalgia incapacitante 1 6,3 

Comorbidade 

Sem 5 31,3 

HAS 7 43,8 

Outros 1 6,3 

Mais de uma 3 18,8 
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Mobilidade 

Sem 2 12,5 

Atividade Física 1 6,3 

Atividade Física e Fisioterapia 3 18,8 

Fisioterapia 10 62,5 

Centro de Atenção 

Especializada (CAE) 

Coluna 2 12,5 

Joelho 5 31,3 

Mão 2 12,5 

Ombro 1 6,3 

Pé 4 25 

Trauma 2 12,5 

 

Fonte: Banco de dados da pesquisadora, 2020. 

 

Na Tabela 04, referente ainda aos 16 participantes, trouxe um comparativo de 

valores mensurados por meio dos instrumentos ao serem inseridos no PI e sete 

meses após, próximo a sua programação de alta ambulatorial. Quanto a média do 

tempo na clínica é de 9,63 meses e o tempo da última cirurgia é em média 11,94 

meses. Todas as variáveis obtiveram aumento nos escores comparando aplicação 

da reaplicação dos instrumentos. 

Para os 16 casos em que houve reaplicação dos instrumentos, realizou-se, 

novamente, uma análise descritiva dos dados quantitativos e qualitativos e para 

avaliar se houve diferença significativa entre a primeira e segunda aplicação dos 

instrumentos.  

 

Tabela 04: Tabela de análise descritiva das variáveis quantitativas da amostra de 

reaplicação dos instrumentos dos pacientes disfuncionais (=16). 

                                                                                                 Continua 

 

Variáveis Mínimo Máximo Média Desvio Padrão 

Tempo na clínica dor (meses) 2 18 9,63 4,92 

Última cirurgia (meses) 6 22 11,94 4,70 

Capacidade funcional (aplicação) 0 40 16,88 14,01 

Capacidade funcional (reaplicação) 5 75 37,50 21,37 

Aspectos físicos (aplicação) 0 0 0,00 0,00 
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Aspectos físicos (reaplicação) 0 100 42,63 36,31 

Dor (aplicação) 0 41 16,75 11,90 

Dor (Reaplicação) 10 70 40,06 19,65 

Estado geral saúde (aplicação) 15 65 34,38 16,22 

Estado geral saúde (reaplicação) 5 95 46,38 22,96 

Vitalidade (aplicação) 0 70 22,03 18,24 

Vitalidade (reaplicação) 0 80 48,88 19,03 

Aspectos sociais (aplicação) 0 62,5 16,47 19,24 

Aspectos sociais (reaplicação) 0 100 47,56 31,06 

Aspectos emocionais (aplicação) 0 67 9,02 20,38 

Aspectos emocionais (reaplicação) 0 100 41,50 36,79 

Saúde mental (aplicação) 4 48 26,25 12,90 

Saúde mental (reaplicação) 8 88 49,19 20,19 

Ansiedade (aplicação) 5 20 13,06 3,61 

Ansiedade (reaplicação) 3 20 9,81 4,67 

Depressão (aplicação) 5 17 12,50 3,43 

Depressão (reaplicação) 2 18 8,44 4,66 

Pensamento catastrófico (aplicação) 1 4 2,90 1,04 

Pensamento catastrófico (reaplicação) 1 2 1,25 0,45 

 

Fonte: Banco de dados da pesquisadora, 2020. 

O teste não paramétrico de Wilcoxon foi aplicado com 95% de confiança e 

0,05 de significância, conforme tabela 05, visto que a amostra de reaplicação é 

inferior a 30 casos, não apresentando assim distribuição normal entre as variáveis 

analisadas. Esse teste visa observar se houve diferença estatística entre as 

variáveis na primeira aplicação e na reaplicação. Por meio da Tabela 05, observa-se 

que todas as variáveis apresentaram diferença significativa entre a aplicação e a 

reaplicação com um p valor menor do que 0,05, exceto as variáveis “estado geral de 

saúde” e “aspectos emocionais”. 
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Tabela 05: Tabela do teste não paramétrico de Wilcoxon para a amostra de 

reaplicação dos instrumentos nos pacientes disfuncionais (n=16). 

 

Variáveis Z - Teste 

Wilcoxon 

p valor 

Capacidade funcional (Reaplicação) – Capacidade funcional (aplicação) -2,746 0,006 

Aspectos físicos (reaplicação) - Aspectos físicos (aplicação) -3,069 0,002 

Dor (reaplicação) – Dor (aplicação) -3,172 0,002 

Estado geral saúde (reaplicação) - Estado geral saúde (aplicação) -1,649 0,099 

Vitalidade (reaplicação) – Vitalidade (aplicação) -2,667 0,008 

Aspectos Sociais (reaplicação) - Aspectos Sociais (aplicação) -3,301 0,001 

Aspectos Emocionais (reaplicação) – Aspectos emocionais (aplicação) -2,505 0,012 

Saúde mental (reaplicação) - Saúde mental (aplicação) -2,820 0,005 

Ansiedade (reaplicação) – Ansiedade (aplicação) -2,678 0,007 

Depressão (reaplicação) – Depressão (aplicação) -3,151 0,002 

Pensamentos catastróficos (reaplicação) – Pensamentos Catastróficos 

(aplicação) 

-3,429 0,001 

Fonte: Banco de dados da pesquisadora, 2020. 
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Tabela 6: Tabela do teste de correlação das variáveis para a amostra total (n=50). 

ANÁLISE DE CORRELAÇÃO* VARIÁVEIS 
Capac. 
Func 

Asp. 
físicos 

Dor Estado geral 
saúde 

Vitalidade Asp. 
sociais 

Aspectos 
emocionais 

Saúde 
mental 

Ansiedade. Depressão Pens. 
Catastrof. 

Capacidade 
funcional 

Coef. Correlação 1           

P Valor           

Aspectos 
físicos 

Coef. Correlação 0,232 1          

P Valor 0,105          

Dor Coef.Correlação 0,172 0,295 1         

P Valor 0,233 0,038         

Estado geral 
saúde 

Coef.Correlação 0,158 -0,043 -0,183 1        

P Valor 0,274 0,769 0,204        

Vitalidade Coef. Correlação 0,135 0,131 0,142 0,499 1       

P Valor 0,349 0,364 0,324 <0,0001       

Aspectos 
sociais 

Coef.Correlação 0,283 0,183 0,172 0,564 0,468 1      

P Valor 0,046 0,202 0,231 <0,0001 0,001      

Aspectos 
emocionais 

Coef.Correlação -0,022 0,321 0,256 0,233 0,086 0,379 1     

P Valor 0,88 0,023 0,073 0,103 0,554 0,007     

Saúde mental Coef.Correlação 0,141 0,138 -0,003 0,585 0,533 0,715 0,416 1    

P Valor 0,328 0,34 0,982 <0,0001 <0,0001 <0,0001 0,003    

Ansiedade Coef.Correlação -0,093 0,062 0,076 -0,542 -0,531 -0,525 -0,155 -0,627 1   

P Valor 0,523 0,669 0,598 <0,0001 <,0001 <0,0001 0,282 <0,0001   

Depressão Coef. 
Correlação 

-0,132 0,085 -0,066 -0,619 -0,602 -0,463 -0,174 -0,553 0,786 1  

P Valor 0,359 0,556 0,651 <0,0001 <0,0001 0,001 0,227 <0,0001 <0,0001  

Pensamento 
Catastrófico 

Coef 
Correlação 

-0,029 0,119 0,022 -0,244 -0,255 -0,096 -0,047 -0,088 0,083 0,242 1 

P Valor 0,84 0,411 0,88 0,088 0,074 0,505 0,746 0,544 0,567 0,091 

*Análise de Correlação Pearson  

Fonte: Banco de dados da pesquisadora, 2021. 



 

 

Observa-se que existe uma correlação positiva entre capacidade funcional e 

aspectos sociais com um p valor de 0,046, a variável aspectos físicos possui 

correlação positiva com dor e com aspectos emocionais, com respectivos p valor de 

0,038 e 0,023, já a variável estados gerais de saúde possuí correlação positiva com 

vitalidade e aspectos sociais e depressão com um p valor menos que 0,0001 em 

ambos os casos, analisando a variável vitalidade também possui correlação com 

aspectos sociais com p valor de 0,001, saúde mental, ansiedade e depressão com p 

valor menor que 0,0001, observando a variável aspectos sociais, observa-se que 

possui correlação com aspectos emocionais com p valor de 0,007, saúde mental e 

ansiedade com p valor menor que 0,0001 e depressão com p valor de 0,0001, sendo 

que a correlação com ansiedade e depressão é negativa. 

A variável aspectos emocionais também possui correlação com saúde mental 

com p valor de 0,003, saúde mental apresenta correlação negativa com ansiedade e 

depressão ambas com p valor menor que 0,0001 e ansiedade possuí forte 

correlação com depressão com um p valor menor que 0,001. 

Observando a reaplicação, observa-se que a variável capacidade funcional 

possui correlação com as variáveis: dor, estado geral de saúde, vitalidade e 

aspectos sociais e emocionais, com os respectivos p valor, 0,005, 0,001, 0,002, 

0,004 e 0,0001, já os aspectos físicos apresenta correlação com dor, estado geral de 

saúde, vitalidade, aspectos sociais e emocionais com os seguintes p valor, 0,004, 

0,004, 0,025, 0,044, 0,003 e 0,012.  

Quando observados dor, verifica-se que também possui correlação com 

estado geral de saúde com p valor de 0,022, vitalidade com o valor de 0,002 e 

aspectos emocionais com p valor menor que 0,0001. Já o estado geral também 

possui correlação com vitalidade com p valor de 0,003, aspectos sociais com p valor 

menor que 0,0001, aspectos emocionais com p valor de 0,001 e saúde mental com p 

valor de 0,003. A variável vitalidade também se correlaciona positivamente com um 

p valor menor que 0,0001 com as variáveis sobre aspectos sociais, emocionais e 

saúde mental, observa-se que a variável aspectos sociais também apresenta 

correlação com aspectos emocionais e saúde mental com p valor de 0,002 e menor 

que 0,0001, aspectos mentais se correlaciona também com saúde mental com um p 
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valor de 0,009 e com PC com um p valor de 0,022 e ansiedade tem uma alta 

correlação com depressão com um p valor menor que 0,0001. 

 



 

 

Tabela 7: Tabela do teste de correlação da reaplicação dos instrumentos avaliativos dos pacientes disfuncionais (n=16). 

ANÁLISE DE CORRELAÇÃO* VARIÁVEIS 
Capac. 
Func. 

Asp. físicos Dor Estado geral 
saúde 

Vitalidade Asp. 
sociais 

Aspectos 
emocionais 

Saúde 
mental 

Ansiedade. Depressão Pens. 
Catastrof. 

Capacidade 
funcional 

Coef. Correlação 1           
P Valor           

Aspectos físicos Coef. Correlação 0,466 1          
P Valor 0,069          

Dor Coef. Correlação 0,664 0,678 1         
P Valor 0,005 0,004         

Estado geral 
saúde 

Coef. Correlação 0,745 0,683 0,566 1        
P Valor 0,001 0,004 0,022        

Vitalidade Coef. Correlação 0,715 0,558 0,724 0,69 1       
P Valor 0,002 0,025 0,002 0,003       

Aspectos sociais Coef. Correlação 0,68 0,51 0,572 0,826 0,882 1      
P Valor 0,004 0,044 0,021 0 0      

Aspectos 
emocionais 

Coef. Correlação 0,784 0,686 0,795 0,725 0,794 0,714 1     
P Valor 0 0,003 0 0,001 0 0,002     

Saúde mental Coef. Correlação 0,379 0,613 0,488 0,696 0,786 0,844 0,626 1    
P Valor 0,147 0,012 0,055 0,003 0 0 0,009    

Ansiedade Coef. Correlação -0,025 -0,142 -0,242 -0,172 -0,254 -0,159 -0,335 -0,323 1   
P Valor 0,925 0,6 0,366 0,523 0,342 0,556 0,205 0,222   

Depressão Coef. Correlação 0,125 -0,164 -0,157 -0,098 -0,223 -0,105 -0,262 -0,401 0,906 1  

P Valor 0,644 0,545 0,561 0,717 0,406 0,7 0,327 0,123 0  

Pensamento 
catastrófico 

Coef. Correlação 0,427 0,032 0,315 0,141 0,331 0,306 0,567 0,267 -0,237 -0,126 1 
P Valor 0,099 0,907 0,235 0,602 0,211 0,249 0,022 0,318 0,378 0,643 

*Análise de correlação Pearson 

Fonte: Banco de dados da pesquisadora, 2021. 



 

 

 

5.2- Fase 02: Qualitativa 

  

 Esta fase conta com apresentação dos resultados e discussão dos dados 

qualitativos por análise de conteúdo e pelo software IRAMUTEQ. 

Cada paciente participante recebeu identificação da letra P, seguida de ordem 

numérica da realização das entrevistas narrativas. 

 

Análise de Conteúdo 

 

A análise temática de conteúdo por Bardin (2011), baseada em leituras 

repetidas dos depoimentos, foi utilizada para gerar um quadro, contendo os 

segmentos de textos (ST), gerando 04 categorias: 

 Categoria 01- A pluralidade de experiências e sentimentos vividos frente a 

dor crônica.  

 Categoria 02- Significação e limitações no viver com dor crônica durante o 

isolamento social. 

 Categoria 03- Autogestão da dor crônica: um processo em constante 

construção. 

 Categoria 04- O cuidado interprofissional no Programa Integrador como 

rede de apoio: ressignificando o viver com dor crônica. 

 

Categoria 01- A pluralidade de experiências e sentimentos vividos frente a dor 

crônica.  

  Sabe-se, por meio de estudos, que dor crônica é contínua e o sistema 

nervoso se adapta a ela gradativamente. Em pacientes com esse tipo de dor, nem 

sempre sinais objetivos estão presentes. Há, no entanto, mudanças evidentes de 

personalidade, estilo de vida e habilidade funcional – atividade física, vida sexual, 

humor, autoestima, relações familiares, trabalho e lazer podem ser alterados de 

diversas formas.  

O Quadro 03, a seguir, demonstra os segmentos de textos (ST), referente às 

“Experiências e Sentimentos” gerando a categoria. 
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Quadro 3: Síntese dos fragmentos dos depoimentos dos pacientes e categoria 01. 

                                                                                             Continua 

CONTE SOBRE SUA VIDA, SEU DIA A DIA, COM O VIVER COM DOR CRÔNICA 

ABORDAGEM FRAGMENTOS DOS DEPOIMENTOS CATEGORIA 

E
X

P
E

R
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N
C

IA
S

 E
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E
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T
IM

E
N

T
O
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Aí eu fiquei com medo e falei assim “Não, de repente eu tô com a 

imunidade baixa.”, aí eu “Não, não vou sair!”, aí começo a ver um 

monte de coisa e aí estava me atrapalhando toda. Porque tem vez 

assim, que eu não consigo ficar muito quieta, parada assim...eu tô 

muito acelerada. Aí eu acabo fazendo alguma coisa e ele dói mais 

ainda, mas está doendo 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...”. É, aí 

eu estava com a autoestima bem baixa mesmo, aí eu “Não posso 

ficar assim, não posso ficar assim, não posso...”  Aí eu fiquei mais 

triste ainda, aí eu falei “Não, tenho que voltar à ativa, sair, não 

posso ficar só em casa comendo” P1. 
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"...e eu tô numa tristeza muito grande. Agora então que eu tô 

sozinha, eu tô me sentindo largada no mundo. Mas assim é uma 

dor que até agora eu não sei por que, que eu já operei isso em 

2019 e ainda tenho essa dor toda no braço, não tenho firmeza 

nenhuma, é só dor, dor, dor, dor constante. Só quando eu durmo 

que eu esqueço." P2. 

 

 

“É horrível, né?! Porque você sente dor, para você sair, para você 

subir uma escada, você caminhar. Então não é bom, né?! Para 

mim não foi bom. O negócio da depressão, para falar a verdade eu 

não sei, né?! Mas eu fico muito em casa quando tô com dor, me 

tranco e fico sozinho. Não passa, daí eu tenho aqueles problemas 

meu que eu já te falei, né?! Daí eu só fico pensando bobeira...” P3. 
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Então, isso abala tudo, né? Abala toda questão emocional, porque 

eu já estava passando por uma situação de Síndrome do Pânico, 

que aumentava a dor e ficava. Eu estava até fazendo 

acompanhamento com a psicóloga por conta disso, fazendo o 

tratamento completo, né? Tem dias que eu tô mais pra baixo, mais 

depressiva, tem dias que eu tô mais animada. Como eu moro 

sozinha, aí as vezes eu busco ir para a casa da minha mãe, para 

eu não ficar tão parada em casa. P4. 

 

 

“Eu tô me sentindo muito triste”. “Mas se eu parar e não fazer mais 

nada, de noite eu tô que não me aguento Sinceramente? Tem dias 

que eu não tenho vontade nem de levantar da cama, mas como a 

gente tem que levantar”. P5. 

 

 

Ah, a gente fica chateada porque tem que ficar deitada em 

repouso. Ninguém quer...eu não tenho condições hoje de fazer 

repouso, com esea fato que houve, do meu pai falecer. Aí a gente 

fica triste, né? na realidade a minha dor ela não tem parado não. 

Não tem parado nada de nada. Eu comecei com a tomar hoje, 

porque eu fui à farmácia e comprei um Musculare, eles sempre 

perguntam “É de 5mg ou de 10mg?”. Mas eu tenho medo de 

comprar de 10 mg, porque a médica passa de 5 mg, e eu não sei 

se eu vou me dar bem, mas eu tenho sentido muita dor mesmo. 

P6. 

 

 

"Ah, a gente fica triste, né? Porque ninguém gosta de ficar com 

dor. Então, tá bem complicado, o joelho... que tá muito difícil para 

sentar e levantar fica complicado. Tô com os dois joelhos 

inchados, o operado e o não operado. Muita dor mesmo." P7. 

 

 

“...aí minha cabeça ficou ruim, com medo, eu tive que ir ao hospital 

fazer o teste também, minha filha... mas graças a Deus deu 

negativo, eu e ela. “ ...a dor parece que piorou.” P8. 
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“A surpresa dessa diabetes e esse negócio, né? Eu quero voltar a 

ter minhas consultas e a gente não pode sair, não está marcando 

consulta...Eu tô sempre para baixo, né? Tô sempre para baixo, em 

casa eu converso muito com a minha mãe... P9. 

 

 

“Eu fico triste, né? Tô cansada de estar sempre sentindo dor, de 

ficar tomando remédio quando a dor fica muito forte, né? Isso 

chateia. P10. 

 

 

“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 negócio ficou 

pior."P11. 

 

 

Então, é por conta das dificuldades e também a gente fica 

receosa. P12. 

 

 

“...eu to me sentindo invalido ... Sentimento de derrotado ....eu 

sinto bastante dor e fora a coluna, que hoje em dia eu estou em 

cima de uma cama. P13. 

 

 

"Tô ótima. Então 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 de dor e ela está ficando generalizada, porque 

não ataca só a cervical, ataca a lombar também, mas eu 

controlo."P14. 

 

 

“...sentindo muitas dores, muitas dores mesmo. Tá inchando, tá 

latejando... Tô tomando os remédios, mas não adianta nada. P15. 
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“Eu estava no posto de saúde, porque está latejando muito, tá 

doendo muito e lá eles dão Dipirona. Eles não colocam a mão não, 

só perguntam o que houve, eu falei que fiz a cirurgia e eu não sei 

se é mudança de tempo, só sei que está doendo demais e do lado 

da operação queima e arde. Aì eles me deram uma Dipirona e me 

mandaram para casa”. P16. 

 

“Eu tenho vivido sentimento de raiva, angústia... É muito mais 

angústia, é muita angústia...assim, eu tô muito para baixo. .P17 

 

Fonte: Banco de dados da pesquisadora, 2020. 

 

 

Categoria 02- Significação e limitações no viver com dor crônica durante o 

isolamento social  

 A singularidade do viver com dor crônica se efetiva na interface com os 

aspectos biopsicossociais, ou seja, as dimensões afetadas podem interferir no dia a 

dia do indivíduo. (FLOR e HERMANN, 2004). 

 Condições prévias, assim como fatores estressores podem favorecer a 

sensibilização central e agravar o quadro doloroso, podem estar associados a 

depressão, traumas e estresse, dentre outros. 

 Para Le Breton (2013), a dor é significação, é sempre sentido, e o sofrimento 

está ligado a esta significação; não é um fato da anatomia ou da biologia. 

O Quadro 04, a seguir, apresenta os segmentos de textos referentes a 

“isolamento social e pandemia” gerando a categoria. 
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Quadro 4: Síntese dos fragmentos dos depoimentos dos pacientes e categoria 02. 
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CONTE SOBRE SUA VIDA, SEU DIA A DIA, COM O VIVER COM DOR CRÔNICA. 

ABORDAGEM FRAGMENTOS DAS FALAS CATEGORIA 

IS
O

L
A

M
E

N
T

O
 S

O
C

IA
L

 e
 P

A
N

D
E

M
IA

 

 

 

"..esse negócio da pandemia que revirou tudo, né? ... deu uma 

parada, agora que eu estava voltando. Porque assim...eu me senti 

presa. É. Aí pronto, aí danou-se tudo. 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.. " P1. 
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" É, ainda teve essa doença que está no mundo, né? E agora 

então, ninguém chega perto de mim, ninguém aparece, ninguém 

vem aqui, ninguém faz nada por mim”... Nada”. P2. 

 

 

Aí quando eu estava melhorando, pensando assim “Agora eu vou 

voltar a trabalhar, as coisas vão se normalizar...”, aí veio tudo isso, 

aí a queda, aí veio a pandemia e a gente fica nessa instabilidade de 

beneficio, porque não sabe se vai dar ou se não vai dar. Assim, 

está tudo parado, eu estou de benefício por enquanto, até ver 

quando voltarem as atividades do INSS. P4. 

 

 

“Essa pandemia só veio acabar com a minha vida É, se não fosse 

essa pandemia eu já estaria até bem, eu estaria me tratando, 

tomando os remédios, mas eu tenho a fé em Deus que as coisas 

irão se resolver... Aí vem essa coisa aí para atrasar meu lado. P5. 

 

 

Não tem sido legal não, acho que para ninguém, né? Não podemos 

sair de casa... P6. 

 

 

" Pois é, então tá meio complicado sim pra mim, meu joelho está 

muito inchado e o pé que eu operei em janeiro, a última consulta foi 
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que era para fazer o raio x e me liberar para fisioterapia, mas foi 

cancelado. Muito muito (complicado), até da última vez que eu fui 

tentar trocar a receita foi muito complicado para chegar até aí. 

Muito mal com tudo que esta acontecendo. Me faz falta a consulta 

da psicóloga" P 7. 

 

 

"... Eu tô tendo que fazer fisioterapia online, porque a minha 

fisioterapeuta também não está podendo atender a gente, não 

posso ir aí pegar remédio." P8. 

 

 

“...eu não vou mentir para você não, eu não sinto dor porque eu 

não estou saindo de casa, porque sou grupo de risco. Hipertensa, 

pré diabética...então eu não estou saindo de casa mesmo É aquele 

negócio, né? Querendo sair, querendo ir ao médico...então, para 

mim está sendo péssimo...Meu Deus do céu, Jesus! Quando isso 

vai acabar? Não aguento mais isso. Não aguento mais isso. 

Isso está muito ruim. Parece que aumentou de novo, né? Estava 

vendo no jornal isso... Ninguém está respeitando, ninguém está 

respeitando. Poxa, pessoal vai para rua, vão a praia sem máscara, 

isso e aquilo... E a gente que precisa... Eu faço fisioterapia na 

ABBR e também não tô fazendo, porque está fechado e aí a gente 

que precisa de médico, a gente que paga... Vocês aí, a gente não 

pode marca porque não está podendo, Aí a gente fica sem saber o 

que fazer.” P9. 

 

 

“Eu tenho trabalhado em casa, né? Porque eu o trabalho colocou 

em home Office e aí eu tenho trabalhado direito. Então de segunda 

a sexta eu trabalho. Não tô com muito tempo ocioso, entendeu? 

Isso tem me ajudado bastante a não ficar ansiosa, de só pensar na 

dor, entendeu? Eu tô com a minha cabeça um pouco melhor”P10. 

 

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

também, minha filha...mas graças a Deus deu negativo, eu e ela." 

P11. 
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Então eu evito ao máximo ficar  andando e sempre quando saio 

vou de máscara, que a gente vê acontecendo no vizinho, já bota 

logo as barbas de molho, né?! Ainda mais a gente com esse 

problema todo, já é grupo de risco, a gente tem que ter mais 

cuidado. P12. 

 

 

"...a pandemia atrapalhou tudo, né? Parou tudo, né? ...por causa da 

pandemia, eu acho que me fechei mais, né? eu já estava assim 

antes da pandemia, agora então.." P14 

 

 Filha pequena e essa pandemia. Trabalho dobrado. Eu liguei aí 

para saber se já abriram as consultas, mas ainda nada P15 

 

“Eu sou servo de Deus e não é fanatismo, mas eu acho que a 

pandemia existe, tá aí, todo mundo correndo o risco de pegar, mas 

eu não entrei nesse fanatismo não, de máscara, exclusão 

social...eu não entrei não. Eu não aderi isso não, falo com as 

pessoas normal, como tem que falar...uso máscara forçado, 

quando entro num posto de saúde, aí no INTO...mas fora disso aí, 

minha vida está normal, graças a Deus! Não dei crédito para ela 

não....”P16  

 

“A pandemia, está naquela situação...aqui em Friburgo está lotado, 

eu já não saio de casa mesmo, não tem aglomeração dentro da 

minha casa mesmo. Vou fazer a consulta online com vocês” P17 

 

Fonte: Banco de dados da pesquisadora, 2020. 
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Categoria 03- Autogestão da dor crônica: um processo em constante 

construção 

 

O Quadro 05, a seguir, demonstra os segmentos de textos referentes ao 

assunto abordado “Autocuidado frente ao novo viver”, gerando a categoria. 

 

Quadro 5: Síntese dos fragmentos dos depoimentos dos pacientes e categoria 03. 
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“Eu tô fazendo o relaxamento sozinho, Aí deixo a água quentinha 

assim bater, estava plantando as suculentas. Arrumo meu 

guarda roupa, organizo minhas coisas."P1. 
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"... Água morna...fazer aquilo tudo. Tenho feito sim. No momento 

em que...de abril, eu não fiz grandes coisas não, sabe? Porque 

eu estava muito tensa. Do final de abril para cá, eu comecei a 

fazer novamente. Eu gostava de fazer tanta coisa, agora eu não 

tô conseguindo fazer nada, tô simplesmente quieta num canto 

calada ou chorando..." P2. 

 

“Conforme eu faço mais exercício, dói mais, incha um pouco, aí 

eu coloco gelo e boto o pé para cima...É, agora que eu já tenho 

uma posição, eu já fico melhor um pouco, agora eu sei qual é o 

problema e qual o tratamento. Mas aí eu tô tentando fazer os 

meus trabalhos tipo freelance para tentar me manter ocupada, 

motivada e bem emocionalmente. Estou continuando o meu 

tratamento com a medicação que eu tomava e com o psiquiatra. 

Eu coloco gelo, fico com a perna para cima...aí faço isso, né? Só 

tomo remédio quando é muita dor mesmo. E ficado mais em 

casa, cuidado da minha família, cuidado dos meus animais. Não. 

Eu não tenho feito nada para lazer. P4. 

 

“...eu estava fazendo a meditação e isso estava me ajudando, 

mas agora com tudo isso que estou passando, parou tudo né? 
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Tento não parar o corpo. Porque se eu parar...eu fui parar 

semana passada, no domingo eu não era ninguém. P5. 

 

Agora voltou a medicação, a medicação é meio muito bom para 

podermos administrar...Não é que pare não, mas a gente 

administra...A meditação ajuda muito para a dor aliviar, não que 

saia, mas relaxa a gente um pouco. Às vezes até para dormir 

relaxa um pouco... Ela (enfermeira) passou salmoura. P6. 

"Não. Porque eu fico mais concentrada nela (a mãe), que ela é 

idosa e hipertensa... Aí eu fico mais focada nela. Aí eu esqueço 

um pouquinho de mim. Prioridade agora para mim é ela."  P7. 

 

"... nesse momento eu tô meio parada .. E ela falou para eu só 

fazer o exercício de apertar a almofada, porque estava sentindo 

muita dor ainda. Mas acabou que eu nem fiz, meu tio foi 

internado com COVID...Aí minha cabeça ficou ruim." P8. 

 

 

“Olha, vou te falar... eu estava fazendo, mas agora...não vou 

mentir, eu dei um parada, por causa desse problema aí, eu dei 

uma parada de tudo...Eu faço, eu cuido das minhas plantas, 

cuido dos meus passarinhos, agora eu tô na casa da minha mãe. 

P9. 

 

 

Eu tenho mexido nas plantas, aí eu vou lá e mexo... cuido...Mas 

tentar me distrair mesmo...é, fazer coisas que tire o meu foco só 

da dor, isso aí eu tenho feito. Eu procuro pegar alguma coisa 

para ler, tentado também me dedicar a coisas de jardinagem, 

tentar tirar do foco... ficar pensando nisso. P10. 

 

 

“... a única coisa que eu faço às vezes é a compressa, colocar o 

pé na água quente, porque o frio para mim é pior, aí respiro, 

né?... Me ensinou a soltar o ar devagarzinho, fazendo esses 

exercícios. Tenho um só um cachorrinho. Às vezes eu tento me 

distrair com ele, mas as vezes eu não tô muito bem humorada, é 

mas vezes eu tento. Apesar de que eu já gostei muito de ler, 

mas assim eu nem consigo, parece que minha mente não liga 

muito para a leitura. Eu até isso que eu gostaria muito, não 
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consigo."P11. 

 

“Gosto, gosto também. Tem animal também aqui, tem um 

cachorro aqui que ele precisa muito de atenção e o foco vai um 

pouquinho para ele, aí acabo distraindo e o tempo acaba 

passando e a gente nem vê...Aí então, diante disso eu comecei a 

fazer crochê...fazendo curso de inglês... Então, tudo para tirar o 

foco da dor e realmente funciona... Porque aquela coisa, você 

está prestando atenção em outras coisas e acaba esquecendo 

um pouquinho P12. 

 

"Sim sim, recebi. Eu tenho feito as fisioterapias online , né? Fiz 

compressa quente de manhã ... dá para eu fazer tudo, colocar 

roupa na corda, varrer casa, passar um pano de chão...aí depois 

disso a gente deita um pouquinho, relaxa e com as medicações 

no horário certo, quando eu não esqueço, né? ...participo do 

grupo de meditação eu procuro ouvir as músicas no instrumental 

de relaxamento, entendeu? Ler, de ler a bíblia e eu gosto de 

bordar, mas quando eu estou com dor eu só coloco a música de 

relaxamento e faço a compressa quente o local da dor para 

ajudar a aliviar" P14. 

 

Não tô fazendo nada para me distrair, só em casa. P15. 

 

“...eu tô passando a pomada, eu tô passando a água morna com 

sal grosso, que ela pediu para fazer, né? Tô fazendo a 

fisioterapia, entendeu? Eu tô normal, seguindo as minhas 

atividades normal”.P16. 

 

“Olha, eu não tô conseguindo realizar nada. Para te ser sincera, 

já fugiu tudo da minha mente. Tudo que vocês me ensinaram aí 

dentro do hospital fugiu da minha mente, me deu um apagão e 

eu não lembro mais nada...Eu tenho tentado me distrair 

assim...conversar mais com as pessoas, me distrair, mas não 

tenho conseguido.  P17. 

 

Fonte: Banco de dados da pesquisadora, 2020. 
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Categoria 04- O cuidado interprofissional do Programa Integrador como Rede 

de apoio: ressignificando o viver com dor crônica 

 O Quadro 06 retrata depoimentos relacionados ao cuidado interprofissional 

como  rede de apoio. 

Quadro 6: Síntese dos fragmentos dos depoimentos dos pacientes e categoria 04 
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"...aí me sinto acolhida. Vocês me incentivam, me estimulam. Aprendi 

ser maior que minha dor."P1. 
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“...o médico falou que não tem mais nada o que fazer por mim, só eu 

ir mesmo para clínica de vocês, na Clínica da Dor para ir melhorando 

a dor, mas que ele não pode fazer nada...o que está feito, tá feito. 

Falou “Não adianta a senhora fazer fisioterapia, não adianta a senhora 

fazer mais nada. A senhor vai ter que conviver com essa dor”, eu falei  

 

“Como assim? Como assim? Eu entro num hospital com um 

problema, saio com 2 e com a cabeça desse jeito? P2. 

 

“Ah, eu achei ótimo... ajuda bastante!” P5. 

 

“Eu acho que vocês são 1000, se puder dar 1000, né? Eu gosto muito 

do tratamento de vocês. Eu sou muito bem atendida, não tenho 

reclamação de nenhum profissional. P6. 

“Me faz falta... P7. 

 

“Eles são muito bons, não tenho nada do que reclamar, são muito 

bons. Sempre me atenderam bem, sempre me deram atenção, 

sempre tratou de mim bem... eu não tenho nada do que reclamar.  

 

Depois que eu entrei aqui nesse programa integrador, eu me senti um 

pouco melhor, eu recebi aqui um apoio, um tratamento que me traz 

ânimo e coragem para eu entender que eu posso com o que vocês 

ensinam, com o que vocês passam, com tudo que vocês transmitem. 

Que a gente pode, é possível a gente tentar ter uma qualidade de 
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vida, né?! Melhorar! Então assim, para mim foi muito agregador, foi 

muito bom poder participar e ter um dia, a oportunidade de ter 

chegado aqui, nesse Projeto para me sentir melhor, que eu ainda 

tenho esperanças de que vou conseguir melhorar um pouquinho mais. 

P9. 

“Ah, era muito bom... Olha realmente eu só tenho coisas boas para 

falar, o tratamento que eu tive lá... Uma pena que com a pandemia 

teve que parar né? Eu sinto falta, das conversas, das orientações... 

P10 

“Eu acho bom o atendimento, porque nos dá um suporte, né? Tenta 

nos animar, dar orientações, eu acho bom. Esse acompanhamento, 

para mim... Não só para mim como para todos os outros, creio que faz 

bem para gente. Porque para mi, o serviço é eficaz... P11. 

 

“Então, para mim foi bom porque quando eu estava indo sempre na 

Clínica da Dor, com a enfermeira, com a psicóloga... elas sempre me  

direcionavam para poder focar em outras coisas, né?P12. 

“Olha, eu só tenho a agradecer a equipe, vocês são muito prestativos, 

tem dado muita atenção... Pelo menos é o que eu sinto de vocês, 

desde secretários, a enfermagem, os médicos e vocês têm sido muito 

atenciosos. E o acolhimento que vocês fizeram quando eu mais 

precisei as orientações... Isso levanta  meu astral. P14. 

“Muito bom muito bom mesmo! Eu não posso reclamar de nenhum 

deles, são educados, atenciosos... P18. 

 

Fonte: Banco de dados da pesquisadora, 2020. 

Apresentação de dados utilizando IRAMUTEQ 

 

Dando seguimento, utilizando o software IRAMUTEQ, a análise interpretativa 

do corpus (texto das transcrições feitas da entrevista narrativa, no 

telemonitoramento) se deu pelo uso da análise de conteúdo. O processamento do 

corpus foi realizado em 35 segundos, constituído por 16 textos, separado em 574 

segmentos de textos ou unidades de contexto Elementar (ST/ UCE), com 

aproveitamento de 460 STS (80,14 %). Emergiram 20.014 ocorrências (palavras, 

formas  vocábulos), sendo 2.299  palavras distintas e 636  com única ocorrência. O 

conteúdo analisado foi caracterizado em 06 classes (Figura 09): 

 Classe 01, com 75  ST (13 %); 

 Classe 02, com 82 ST (14,3 %); 
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 Classe 03, com119 ST (20,6 %). 

 Classe 04, com 98 ST (17 %); 

 Classe 05, com 73 ST ( 12,8 %). 

 Classe 06, com127 ST (22,2 %); 

 

Na Figura 10, a leitura da relação entre as classes realizada nesta etapa é 

feita da esquerda para a direita. No dendograma, o corpus foi dividido em dois 

subcorpus. No primeiro, obteve-se a classe 6 com 127 UCE, que correspondeu a 

22,2% do total. Neste mesmo subcorpus houve uma segunda subdivisão, que 

englobou a classe 4, com 98 UCE, que com mais uma subdivisão agregou as 

classes1 com 75 UCE representando 13% e a classe 2, com 82 UCE com 14,3%. 

No outro subcorpus obteve-se a classe 3 com 119 UCE e 20,6% da totalidade e a 

classe 05 com 73 UCE e 12,8% do corpus total. Para cada classe foi computada 

uma lista de palavras geradas a partir do teste qui-quadrado (χ2). 

 

Figura 10: Classificação Hierárquica Descendente (CHD). 

 

Fonte: Software IRAMUTEQ, 2020. 

 

Com a análise de similitude a seguir, na figura 11, foi possível visualizar as 

palavras que obtiveram maior porcentagem quanto à frequência média entre si e 

diferente entre elas. Esse dicionário de palavras proporcionou por meio da utilização 
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do qui-quadrado (χ2), a análise das palavras que apresentaram valor maior que 3,84 

e p< 0,0001. 

Pela leitura das palavras em destaque e de sua inserção nos segmentos dos 

textos, foi possível alcançar os objetivos da pesquisa primária, voltada a verificar a 

ligação estabelecida fatores relacionados ao viver com a dor crônica.  

 Classe 1- explicitou-se a relevância relacionada aos aspectos emocionais e 

experiências vividas dentro do contexto da dor; 

 Classe 2 - corroborou com predomínio do uso medicamentoso no 

tratamento da dor em relação a outras possibilidades; 

 Classe 3 - demonstrou os desafios enfrentados pelo paciente diante do 

percurso vivido; 

 Classe 4 - enfatizou participação do paciente no seu tratamento; 

 Classe 5 - apontou os aspectos da vida diária no viver com dor crônica e a 

classe 6 revelou os aspectos físicos da dor. 

Figura 11: Análise de Similitude. 

 

Fonte: Software IRAMUTEQ, 2020. 
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A representação fatorial fornecida pelo software IRAMUTEQ colabora para 

confirmação da interligação das classes, em comparação com as realizadas na 

pesquisa durante a análise qualitativa dos dados, conforme Figura 12. 

 

Figura 12: Representação Fatorial. 

 

Fonte: Software IRAMUTEQ, 2020. 

 

As classes 1, em vermelho; 2, em cinza; e 4, em turquesa, se misturam como 

demonstrado nas Figuras 9 e 10. De acordo com as palavras que sobressaem 

nestas classes, indicam que os pacientes supervalorizam exames e medicamentos, 

em detrimento a tantos outros tratamentos importantes. Isso envolve mudança de 

cultura e quebras de paradigmas. A classe 6, em rosa, de forma mais isolada, 

demonstram os aspectos físicos vividos pelos pacientes. Em contrapartida, as cores 

verde e azul, identificadas, seguidamente, pelas classes 3 e 5, se conectam e as 

palavras com maior potência, indicam desafios e aspectos da vida diária dos 

pacientes que vivem com dor crônica. 
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5.3-  Fase Mista 

 

O Joint display apresenta integração dos dados quantitativos e qualitativos, 

correlacionando com as variáveis do estudo. Quadro 8 em análise para discussão. 

 

Quadro 08: Integração dos dados - Joint display. 

                                                                                           Continua 

Joint display- Integração dos dados 

Variáveis Dimensões 

Dados Quantitativos Dados Qualitativos 

Avaliação- 
Aplicação 

dos 
instrumento
s       n = 50 

Avaliação- 
Aplicação dos 
instrumentos 

nos 
disfuncionais 

n = 16 

Avaliação qualitativa- Instrumento do 
Telemonitoramento 

Qualidade de 
vida 

Capacidade 

funcional 
29,1 

16,88 

 “Mas eu faço a minha comida, lavo a 
minha roupa, passo uma vassoura na 
casa, eu dou um jeito, eu jogo água no 
banheiro... igual a minha cara, mas eu 
faço.”P2. 
 
“ Porque você sente dor, para você 
sair, para você subir uma escada, você 
caminhar. Então não é bom, né?!” P3. 
 
“... eu tô tentando fazer os meus 
trabalhos tipo freelance para tentar me 
manter ocupada, motivada e bem 
emocionalmente.”P4. 
 
“... cada dia eu saio para resolver 
alguma coisa.”P5 
 
“Então, tá bem complicado, o joelho... 
que tá muito difícil para sentar e 
levantar fica complicado.” P7. 
 
“... eu pego de 8 da manhã às 18 da 
noite, só tenho uma hora de almoço. 
Então, quer dizer... Em pé, eu trabalho 
em loja, trabalho digitando no 
computador, trabalho no caixa”P11. 
 
“... o formigamento da perna e me 
dificulta a locomoção.” P12. 
 
“Hoje estou em cima de uma cama 
esperando a cirurgia da coluna e 
infelizmente eu estou a base de 
remédio que é a Morfina, que é a única 
coisa que dá uma aliviada na minha 
coluna. E está sendo muito difícil 
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mesmo, quase eu não saio da cama, 
muito mal eu para ir ao banheiro... vou 
te falar a verdade, eu tô me sentindo 
invalido. É que eu fazia tudo, fazia 
academia, nadava, corria na praia, eu 
gostava de esporte, jogava bola todo 
domingo, entendeu? Hoje eu não 
posso nem ir numa beirada de 
campo.”P13. 
 
“...eu procuro ouvir as músicas no 
instrumental de relaxamento, 
entendeu? Ler, de ler a bíblia e eu 
gostamos de bordar, mas quando eu 
estou com dor eu só coloco a música 
de relaxamento e faço a compressa 
quente o local da dor para ajudar a 
aliviar.”P14. 

Aspectos 

físicos 
6,5 

0,0 

 
““... porque a minha situação era uma 
situação atípica e eu precisava de 
acompanhamento, então... Excelente o 
acompanhamento de vocês! P5. 
 
“... tá bem complicado, o joelho... que 
tá muito difícil para sentar e levantar 
fica complicado... Tô com os dois 
joelhos inchados, o operado e o não 
operado.” P7. 
 
“... é que eu tô doente e não estou 
conseguindo ouvir direito.” Eu fiquei 
diabética, entrei em depressão, estou 
na casa da minha mãe, ela está 
cuidando de mim, entendeu? P9. 
 

Dor 21,5 
16,75 

 
“É horrível, né?! Porque você sente 
dor, para você sair, para você subir 
uma escada, você caminhar”. P3. 
 
“Tem dias que eu não tenho vontade 
nem de levantar da cama, mas como a 
gente tem que levantar... eu tenho 
sentido muita dor na coluna, tem um 
troço que parece... sabe onde a gente 
toma raqui?” P5. 
 
“... a dor continua. É aquela dorzinha o 
tempo todo, dor na mão”P10. 
 
““... não tem um dia que eu fale assim 
“Ah, hoje eu levantei sem dor”P11. 
 
“... dor. que lateja que te deixa assim... 
toda gelada” P14. 
 
“... sentindo muitas dores, muitas dores 
mesmo. Tá inchando, tá latejando” 
P15. 
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Estado geral 

saúde 
39,8 

34,38 

 
“Tive na Clínica da Família, porque 
marcaram exame de sangue e urina, fui 
lá com elas, mas foi a enfermeira da 
Clínica da Família que viu...tá tudo 
normal”. P2 
 
“ ...eu sinto uma pressão na nuca e dor 
no tórax, como se eu tivesse 
pneumonia. As vezes eu sentia uma 
pontada nas costas e no peito ,eu falei 
que estava engasgando mas com 
coisas mais duras mesmo, mas o resto 
eu não estava. E evitando de comer e 
falar, mesmo com pouco alimento na 
boca quando eu estou nesse estado 
assim, eu fico achando que vai piorar, 
que a cirurgia não foi tão boa” P14 
 

Vitalidade 36,4 
22,03 

 
 “Hoje eu saio de casa com dor. Ela 
não me domina mais”. P1. 
 
“Ai Deus, obrigada... porque pelo 
menos eu ainda estou viva”. E eu tenho 
uma família, né?P11. 
 
Porque a gente acorda de manhã 
fazendo um negócio, aí quando vê já 
são 11h, daqui a pouco 12h e já 
passou o horário. P13. 
 
 
“Hoje eu acordei com dor, né”? Dor 
mais do lado da lombar, aí fiz o 
exercício que ela falou os 
alongamentos, tomei a medicação. Aí 
eu fui fazer as minhas coisas. De quinta 
para sexta eu fiz meu cabelo. P14. 
 

Aspectos 

sociais 
34,8 

16,47 

  
”... eu não conseguia diferenciar a 
minha dor com minha vida social. 
Fiquei muito, só no quarto e eu não 
conseguia resolver mais nada.. a 
distância da vida social, da família, 
dessas coisas todas, então foi só 
agravando.”. P1. 
 
 
“... eu tenho tentado assim... Conversar 
mais com as pessoas, me distrair, mas 
não tenho conseguido... as pessoas 
ficam conversando e eu fico fugindo 
das conversas.” P17. 
 

Aspectos 

emocionais 
19,6 

9,02 

 
“Eu fico tentando ficar quieta, para as 
pessoas não me acharem uma chata, 
por estar sentindo dor... eu fico quieta 



99 

 

no meu canto Tristeza, muita tristeza. 
Vontade de sumir, desaparecer...” P2. 
 
 “Tem dias que eu não tenho vontade 
nem de levantar da cama, me sentindo 
muito triste.” P5. 
 
“Olha, eu tive uma recaída bem ruim, 
porque eu perdi uma filha, né? A 
paulada, então eu estou bem para 
baixo Não, eu não tenho psicológico 
para isso, eu não to tendo psicológico 
para nada, nada, nada! Eu tenho vivido 
sentimento de raiva, angústia... é muito 
mais angústia, é muita angústia... 
assim, eu to muito para baixo.” P17. 

Saúde 

Mental 
40,5 

26,25 

 
“Eu tenho medo... “Então eu fico com 
tudo trancado aqui dentro.” P2. 
 
“... eu já estava passando por uma 
situação de síndrome do Pânico, que 
aumentava a dor. Estou continuando o 
meu tratamento com a medicação que 
eu tomava e com o psiquiatra.”. P4. 
 

Pensamento 
catastrófico 

Catastrofiza
ção 

 
2,6 

 
2,9 

  
“..parecia que eu arrumava o quarto, 
mas ele continuava bagunçado Tinha 
pensamentos ruins. Eu só pensava que 
fosse piorar” P1. 
 
“...eu só fico pensando bobeira”. P3. 

Ansiedade e 
Depressão 

Ansiedade 
10,6 

13,06 

 
“Ah menina, eu estou ficando é 
ansiosa... aí eu como!” P1. 
 
 “Eu tô ansiosa, porque eu quero que 
resolva isso logo, né?” P4. 
 “... porque eu ando muito sem 
disposição, ando muito angustiada, o 
coração muito palpitante” P11. 
 
“Eu tô ansiosa, eu tenho ficado muito 
ansiosa, muito mesmo. P17 
“... uma dorzinha e a gente já acha que 
vai voltar aquilo tudo de novo, né? E 
acaba que sofrendo por antecipação... 
eu quero fazer janta, ou então alguém 
vem aqui para almoçar, aí meu coração 
dispara e me dá uma ansiedade, me dá 
um nervoso, me dá uma ansiedade tão 
grande que às vezes eu tenho que 
parar e tomar um calmante para me 
acalmar” P14. 
 

Depressão 
9,1 

12,50 

  
”... eu tô me sentindo largada no 
mundo... agora eu não tô conseguindo 
fazer nada, tô simplesmente quieta 
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num canto calada ou chorando.”. P2. 
 
“O negócio da depressão, para falar a 
verdade eu não sei, né”?! Mas eu fico 
muito em casa quando tô com dor e  
me tranco e fico sozinho. P3. 
 
“Tem dias que eu tô mais pra baixo, 
mais depressiva.” P4. 
 

 

Fonte: Banco de dados da pesquisadora, 2020. 

 

Em relação à qualidade de vida, os aspectos físicos (6,5) e aspectos 

emocionais (19,6) possuem a menor média indicando maior comprometimento. 

Como supracitado, o corte do escore é de 50 e quanto menor, maior disfunção. 

Seguidos, estão a dor (21,26) e a capacidade funcional (28,17). Esses números 

diminuem nos pacientes disfuncionais, indicando maior comprometimento desses 

domínios. Quanto à ansiedade (10,6), depressão (9,1) e pensamento catastrófico 

(2,6) a proporção é inversa, ou seja, quanto menor, melhor, menos 

comprometimento. 

Os relatos evidenciam o quanto a dor domina o indivíduo, dificultando 

movimentos, relações sociais, aspectos emocionais e até pensamentos negativos 

sem expectativas de melhora; assim como a capacidade funcional que se refere à 

funcionalidade, ou seja, o quanto o indivíduo  consegue realizar suas atividades 

cotidianas, como: tomar banho, vestir-se, realizar higiene pessoal, transferir-se, 

manter a continência, preparar refeições, controle financeiro, tomar remédios, 

arrumar a casa, fazer compras, usar transporte coletivo, usar telefone e caminhar 

certa distância. Portanto, quanto maior comprometimento da dor, maior também será 

em relação aos aspectos físicos e a capacidade funcional, influenciando nos 

aspectos emocionais e vice-versa. 
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6 DISCUSSÃO  

Os pacientes participantes do estudo foram encaminhados, majoritariamente, 

pelos centros de atenção especializada do joelho e da mão. Realizaram cirurgia 

ortopédica em até 12 meses, desde o início da coleta, e mantiveram dor crônica. 

Importante ressaltar, que todos, moradores do Estado do Rio de Janeiro, 

permanecendo no Programa Integrador por até 10 meses. 

 Parte da coleta de dados se deu durante a pandemia por COVID-19. Esta 

traz desafios a todo o mundo, particularmente aos países de baixa e média renda, 

dados a fragilidade das políticas públicas.  

O distanciamento social, como medida preventiva, desencadeou problemas 

de ordem fisiológica, psicológica e social neste momento pandêmico. A dor crônica 

nesse período, quando acentuada, intensificou sintomas como: fadiga, alterações do 

sono, dificuldade de concentração, sofrimento físico e psíquico, solidão, depressão, 

ansiedade, dentre outros. Isso reflete a necessidade de ser mais bem diagnosticada, 

mensurada, avaliada e devidamente tratada pelos profissionais de saúde, a fim de 

minimizar a morbidade e melhorar a qualidade de vida. (FREITAS et al, 2021). 

A pesquisa trouxe nos resultados referentes aos dados quantitativos, que o 

sexo feminino como grupo majoritário o que corrobora com Nascimento et al (2020), 

quando afirma que a maior feminilidade ou papéis sociais femininos parecem estar 

associados a limiares menores de tolerância à dor, assim como maior propensão de 

comunicar a sensação dolorosa. Estes resultados independem do tipo de estímulo, 

da etnia ou orientação sexual. Para os indivíduos com maior grau de masculinidade, 

observaram-se maiores limiares e tolerância à dor, além de menor propensão de 

comunicá-la. 

Da totalidade dos participantes, 78% possuem religião. Chaves et al. (2014) 

afirmam que a religião se apresenta como ferramenta importante e pode contribuir 

para abordagens de problemas relacionados a saúde, já que apresenta uma relação 

positiva com qualidade de vida, principalmente em idosos. Há pesquisas que indicam 

que a religiosidade auxilia na forma de lidar com a dor, aumentando o limiar, pois a 

prática religiosa ativa o córtex cerebral pré-frontal, além de elevar taxas de 

neurotransmissores como serotonina, GABA e dopamina, todos diretamente 

envolvidos com a fisiopatologia da dor. (LAGO-RIZZARD et al,2010) 
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Nos resultados, deste estudo 70% são afastados  pelo INSS e 18% estão 

inativos, ou seja, sem retorno financeiro devido a impossibilidade de retorno ao 

trabalho pelas limitações que a dor crônica gera.  

O afastamento das atividades laborais muitas vezes faz parte do processo do 

adoecimento, o desemprego é uma consequência tardia. Estudo evidenciou o 

percurso terapêutico de trabalhadores com dor crônica, que começa pela 

automedicação, submissão aos riscos do trabalho, procura por unidades de saúde 

de pronto-atendimento e, por fim, afastamento das atividades laborais. (ZAVARIZI e 

ALENCAR, 2018). 

Conforme Santos et al (2015), a perda de produtividade é o principal impacto 

econômico, resultando em custos indiretos e diretos que estão associados ao uso de 

recursos de cuidados com a saúde. 

Segundo Martins et al (2012), o sofrimento vivenciado leva ao afastamento do 

trabalho e, consequentemente, da vida social, aumentando, assim, a severidade da 

doença. 

Diante dos fatos relacionados às questões financeiras e da 

multidimensionalidade da dor crônica, a rede de apoio é fundamental no processo 

terapêutico e, mais adiante, será discutido na categoria 04 o cuidado 

interprofissional como parte integrante desta rede. 

A rede de apoio pode estar baseada em pessoas da escolha do paciente e, 

na maioria das vezes a família é pertencente. A influência da família na vida do 

paciente crônico possui relevância social mediante estabelecimento do caminho de 

estratégias que podem ajudar a ele e a família a passar pelo processo terapêutico, 

bem como, conviver com a doença. O respaldo científico é de suma importância na 

compreensão de como a família pode e deve lidar com o paciente, bem como, 

trabalhar o bem-estar deste e a melhor qualidade de vida da família como um todo. 

Essa visão contribui para um aproveitamento e desenvolvimento de novas 

estratégias que colaboram com outras famílias que passam por situações 

semelhantes. (OLIVEIRA et al., 2016). 

Por mais que 48,08% não tivesse apresentado qualquer comorbidade, trata-

se de um aspecto importante de ser avaliado  durante o processo terapêutico. A 

associação de comorbidades é frequente em pacientes com dor crônica, 

aumentando o sofrimento e a piora da qualidade de vida destes indivíduos. Pode 
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haver presença de sintomas psiquiátricos, fadiga crônica, síndrome do intestino 

irritável, rigidez matinal, parestesias, enxaqueca, problemas de concentração e 

distúrbios do sono (Heymann et al., 2010). Tais fatores refletem na diminuição da 

qualidade de vida e das atividades instrumentais e básicas da vida diária.  

Da amostra total dos dados coletados, 34% não realizam nenhuma atividade 

de mobilização, já quanto aos disfuncionais, 62,5% realizam fisioterapia. 

A mobilidade corporal para dor crônica é uma estratégia essencial para 

melhores condições do cotidiano. A fisioterapia visa promover a recuperação e 

preservar a funcionalidade, reduzindo complicações. Os exercícios físicos quando 

praticados regularmente podem reduzir a sensação de dor, fortalecer o tônus 

muscular e diminuir os distúrbios de sono ao liberar endorfinas no sistema nervoso 

central (SNC) o que resulta em sensação de conforto e bem estar. Os exercícios 

físicos quando associados ao tratamento medicamentoso e a fisioterapia, ainda que 

leves e elevados gradativamente, auxiliam na redução dos sintomas das dores. 

(SANTOS,  2015). 

David Le Breton (2013) diz que “a dor é considerada um sintoma transitório e 

a ineficácia no tratamento estabelece a cronicidade”, portanto, ela se organiza, então 

como modo de vida a contragosto do indivíduo, que é obrigado a renunciar suas 

prerrogativas e modifica sua vida pessoal, familiar e profissional. 

Para Corgozinho et al (2020), o planejamento assistencial deve considerar 

aspectos emocionais, econômicos e culturais, proporcionando bem-estar físico e 

mental. A dor paralisa a atividade de pensamento ou exercício da vida. Interfere no 

jogo do desejo, no vínculo social. (Le Breton, 2013 p.28). 

A presença de dor crônica impacta de forma negativa e significante a 

qualidade de vida e a capacidade funcional dos pacientes. (IZZO et al, 2019). 

Freitas et al (2021) reitera que manter a capacidade funcional, diante de uma 

época propensa para a inatividade, como vivenciada na pandemia por COVID-19, 

significa preservar as habilidades físicas e mentais necessárias para uma vida 

independente e autônoma, tendo em vista que nas pessoas com doenças crônicas 

diante da inatividade ficam mais acentuadas, e podem impedir de realizar atividades 

rotineiras, limitando sua interação e convívio social, situações estas que diminuem 

consideravelmente sua qualidade de vida. Em época de recolhimento domiciliar, 

estar ativo é primordial para a saúde física, mental e emocional. 
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Para Karos et al (2020), as condições de dor crônica colocam os indivíduos 

em maior risco de isolamento social, menor tamanho da rede social e redução do 

funcionamento do papel social, todos os quais têm implicações negativas para a 

interferência e intensidade da dor ao longo do tempo.  Na verdade, a interrupção dos 

papéis sociais e dos relacionamentos é um dos aspectos mais angustiantes de viver 

com dor crônica.  

De acordo com a IASP, cerca de uma em cada cinco pessoas sofrem de dor 

crônica em todo o mundo. Os efeitos na qualidade de vida são devastadores. Nas 

últimas décadas, a influência da ansiedade na percepção da dor tem sido 

amplamente investigada. A ansiedade é um dos fatores psicológicos determinantes 

na experiência subjetiva da dor. 

Destaca-se que vários aspectos psicológicos e comportamentais, como 

ansiedade, depressão, angústia, entre outros, estão relacionados com o processo de 

cronicidade da dor musculoesquelética e podem provocar impactos negativos na 

qualidade de vida. (Moura et al, 2017).  

Embora a qualidade de vida seja uma expressão muito comum, ela é de 

grande complexidade, devido à subjetividade que representa. No contexto da dor, 

pode-se considerar que a qualidade de vida seja entendida como a capacidade de 

uma pessoa fazer alguma coisa versus sua funcionalidade, ou seja: o que de fato o 

indivíduo realmente consegue fazer quando sofre deste sintoma. 

Mais adiante, na discussão da categoria 01,  com os dados qualitativos, é 

possível identificar nos depoimentos o viver com dor crônica, trazendo a correlação 

da experiência e sentimentos vividos. 

A catastrofização da dor tende a ser comum em pacientes que vivem com dor 

crônica, devido à complexidade das interfaces como já pontuadas. É definida como 

orientação negativa a determinados estímulos dolorosos e tem sido relacionada a 

desfechos funcionais negativos e dor. Segundo Sullivan et al.(2001), o indivíduo que 

catastrofiza sua dor tende a ter mais medo do movimento, mais medo de se lesionar, 

levando a um comportamento de desuso, incapacidade, depressão e baixa 

qualidade de vida. Eles afirmam que a tendência de "catastrofizar" durante a 

estimulação dolorosa contribui para uma experiência de dor mais intensa e maior 

desgaste emocional. 

Wade et al.(2012) relatam que os indivíduos são mais propensos a 

catastrofizarem quando a dor é mais intensa. 
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Importante ressaltar que a maioria dos pacientes que apresentaram 

pensamentos catastróficos é do sexo feminino e de acordo com o estudo de Baliza 

et al. (2014) relataram, em seu estudo, que as mulheres são mais propensas a 

catastrofizar a dor que os homens. 

A pesquisa revelou que a variável “pensamento catastrófico” comparando o 

paciente no início do programa para o final, melhora no score, mas sem correlação 

com outros domínios, exceto com o aspecto emocional, na reaplicação dos 

instrumentos avaliativos, referente aos disfuncionais (p<0,022), conforme tabela 8. 

A Tabela 04 traz um panorama comparativo entre a aplicação dos 

instrumentos avaliativos da qualidade de vida, ansiedade, depressão e pensamentos 

catastróficos, ao ser inserido no programa e após 7 meses. No instrumento é 

possível observar os efeitos do programa nas variáveis ao reaplicar os instrumentos. 

Na Tabela 05, com o teste não paramétrico de Wilcoxon com significância estatística 

comparando os dois momentos. Da mesma forma, por meio dos depoimentos dos 

pacientes, na categoria 04, referente aos dados qualitativos.  

As Tabelas 06 e 07 apresentam correlações entre as variáveis, 

comprometendo domínios que afetam a qualidade de vida.  

Reafirmando, Castro et al (2017) colocam que  a dor crônica pode estar 

associada além da presença de ansiedade e de depressão a incapacidade física e 

funcional, elevando o grau de dependência às outras pessoas e desencadear 

afastamento social e no trabalho, alterações na dinâmica familiar, desequilíbrio 

econômico, desesperança, sentimento de morte, dentre outros. 

Estudos apontam que a dor crônica é frequentemente associada a outros 

sintomas clínicos, incluindo fadiga, insônia, déficits cognitivos, cefaleia, depressão e 

ansiedade (FAYAZ et al,2016) relacionados à sensibilização central (SC), junto da 

qual ocorre a modificação no estado funcional dos neurônios decorrente de 

estímulos intensos ou repetitivos que provocam alterações no limiar de dor e 

causam hipersensibilidade mesmo em situações em que não há doença periférica 

ou estímulos nociceptivos (MALTA et al, 2017) demandando, por isso, uma 

abordagem multiprofissional (SOUZA et al, 2017), conforme o Programa Integrador 

traz em sua proposta. 

O Programa Integrador foi implementado com o intuito de proporcionar um 

cuidado interprofissional aos pacientes com dor crônica e seguiu uma metodologia 

para nortear os profissionais envolvidos. A expectativa do paciente ao ser inserido 
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no PI, geralmente é a cura. Aos poucos, com educação em saúde, participação 

ativa, mensuração das variáveis que, possivelmente, interferiam na dor, prescrição 

farmacológica e não farmacológica acompanhadas com rigor, acompanhamento 

regular e frequente ao paciente, conquista espaço o autogerenciamento da dor com 

ganhos na qualidade de vida, principalmente. 

Atendendo a necessidade quanto ao aumento da qualidade de vida em 

pacientes com dor crônica, como sugerido por  Silva et al. ( 2021). Os efeitos do 

Programa Integrador se revelam positivos neste quesito, na medida em que os 

pacientes recebem alta do PI sem a necessidade de prescrição medicamentosa 

regular. 

Há evidências científicas que apoiam o uso de intervenções biopsicossociais, 

com foco em estratégias de gerenciamento ativo que abordam domínios 

psicossociais e função física. (HODGES, 2019; MAHER et al, 2017) 

A literatura  ainda reforça que  a educação em dor, uma das propostas do 

Programa Integrador, é uma modalidade de tratamento que vem crescendo e se 

tornando mais popular, com as  evidências em relação à catastrofização, ansiedade, 

incapacidade e restrições de movimento, corroborando os achados deste estudo, 

que evidenciou efeitos mais significativos em relação à diminuição da 

catastrofização, da ansiedade e depressão e aumento nos scores dos domínios do 

instrumento da qualidade de vida. (LOUW e PUENTEDURA, 2017). 

Diante da crise biológica mundial, o acompanhamento regular dos pacientes 

no PI se deu por meio da telessaúde, uma ferramenta  recomendada e primordial 

para possibilitar este monitoramento, levando em consideração a gravidade da 

condição de cada um. (Shanthanna et al., 2020a, 2020b). 

 O fato de a dor crônica fazer parte do grupo de risco também justifica o 

acompanhamento regular desses pacientes, diminuindo possíveis danos aos 

pacientes crônicos. A telessaúde além de ter sido um facilitador na adesão ao 

tratamento viabilizou experiência positiva ao paciente, conforme orientado por 

Humphreys  et al. (2020). 

A rede de apoio foi fundamental neste processo. Por vezes, o paciente com 

limitações para acessar as tecnologias encontrou na rede de apoio o suporte 

colaborativo tanto para acessibilidade quanto para inclusão no processo terapêutico 

deste paciente. 
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Freitas et al (2021) consideram que a rede de apoio aos pacientes, 

principalmente, pela condição física associada ao momento da pandemia, podem 

auxiliar uma melhor funcionalidade, autonomia, bem-estar físico, mental, melhorando 

a qualidade de vida dos mesmos a partir da melhoria destes aspectos. Trata-se de 

ressignificar a rotina e dar novas funções e atividades, respeitando as preferências e 

vontades da pessoa, porém instigando as diversas possibilidades existentes como: 

prática de alongamentos em casa, utilização de meios eletrônicos de comunicação, 

leitura, escrita, desenho, costura, dentre tantas outras possibilidades. 

Quanto aos dados qualitativos, a  categoria 01 retrata a pluralidade de 

experiências e sentimentos vividos frente à dor crônica. É possível que as emoções 

desencadeiem condições físicas, pois os pensamentos e atitudes possuem uma 

relação próxima com as reações do corpo. Os sentimentos ou o humor, por 

exemplo, também podem transformar a forma como reagimos à dor.  

David Le Breton, teórico deste estudo, diz que os homens não reagem da 

mesma forma, o limiar de sensibilidade não é o mesmo e que a anatomia e a 

fisiologia são insuficientes para explicar as variações sociais, culturais e emocionais. 

Ainda para o autor, “toda dor remete a um sofrimento. Se a alegria é expansão, 

ampliação da relação com o mundo, a dor é açambarcamento, interioridade, 

indiferença em relação a tudo.” (2013, p.22). 

"... e eu estou numa tristeza muito grande. Agora então que eu tô sozinha, 
eu tô me sentindo largada no mundo”. P2. 
“Eu fico triste, né? Estou cansada de estar sempre sentindo dor, de ficar 
tomando remédio quando a dor fica muito forte, né? Isso chateia.” P10. 
 
"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”. P11. 
 
“... estou me sentindo inválido... Sentimento de derrotado... eu sinto 
bastante dor e fora a coluna, que hoje em dia eu estou em cima de uma 
cama.” P13. 
 

Pacientes com dor crônica sofrem de medo, o que deve nos permitir 

desenvolver uma estratégia de tratamento que diretamente reduz a emoção 

relacionada ao estímulo aversivo, melhorando assim o físico e bem-estar 

psicossocial desses pacientes. (Hall et al, 2020). 
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“Aí eu fiquei com medo e falei assim: não, de repente eu tô com a 
imunidade baixa e aí eu não vou sair”! P1. 
 

O desconforto constante gera sofrimento crescente, pois o paciente tende a 

se sentir um fardo para seus familiares ou cuidadores. (SILVA et al, 2015).  

“Eu fico tentando ficar quieta, para as pessoas não me acharem uma 
chata, por estar sentindo dor... eu fico quieta no meu canto Tristeza, muita 
tristeza. Vontade de sumir, desaparecer...” P2.  
 
 “... eu tô tentando fazer os meus trabalhos tipo freelance para tentar me 
manter ocupada, motivada e bem emocionalmente”P4. 
 

Viver com dor crônica pode ameaçar as necessidades sociais fundamentais 

de um indivíduo por autonomia e pertencimento (conexão social). Por sua vez, para 

alguns, experimentar uma ameaça social elevada pode manter e exacerbar a dor 

crônica. O isolamento social está associado à solidão, aos níveis mais elevados de 

depressão, à ansiedade, aos comportamentos de saúde mais precários, ao sono 

mais pobre, à pressão arterial mais alta, à função imunológica mais fraca e à dor. 

Experiências de vida como frustrações, decepções, perdas, luto, mudanças 

podem gerar muito sofrimento de ordem mental, psicológica e emocional decorrendo 

em dores físicas, devido à tensão que tais fatores provocam. O corpo sente e 

introjeta as emoções de modo singular em cada pessoa. 

A natureza aversiva dos estímulos dolorosos elicia diversas reações 

emocionais que medeiam e retroalimentam a percepção da dor. Portinoi (2017) 

afirma que as principais emoções ou sentimentos descritos na literatura são: medo, 

raiva, ansiedade e tristeza. 

"... e eu tô numa tristeza muito grande. Agora então que eu tô sozinha, eu 
tô me sentindo largada no mundo...”P2. 
 
"Eu fico meio angustiada, né? É muito ruim, você não tem alegria, perde 
alegria, é angustiante. Fico angustiada, fico assim triste”... P11. 
 
“Eu tenho vivido sentimento de raiva, angústia... é muito mais angústia, é 
muita angústia... assim, eu tô muito para baixo”. P17. 
 

David Le Breton (2013) afirma que “não há dor sem sofrimento”. Não é uma 

sensação, mas uma percepção individual. Viver com dor crônica é aprender a 

construção social e cultural da dor, ou seja, a relação que o homem tem com sua dor 

mediante as experiências vividas, podendo marcar a vida cotidiana com centelhas. 
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A categoria 02 trouxe a “Significação e Limitações” no viver com dor crônica 

durante o Isolamento social como um processo de tentativa de adaptação ao novo 

contexto vivido. 

 A pandemia COVID-19 (SARS-CoV-2) foi e tem sido um potencial fator 

estressor, pois transformou o ambiente social em que as pessoas vivem e 

trabalham, bem como os sistemas sociais de que dependem. Para conter a 

disseminação do coronavírus e se preparar para um aumento dramático na 

demanda por recursos e instalações hospitalares / médicas limitadas, as sociedades 

adotaram medidas de distanciamento físico. Consequentemente, há limitações no 

uso de transporte público, espaços públicos e instalações de trabalho, educação e 

recreação.  

Além disso, o acesso aos serviços de saúde vitais, mas não urgentes 

(incluindo serviços de tratamento da dor) foi restrito. Essas mudanças afetaram a 

maneira como as pessoas se conectam entre si, administram sua saúde e bem-estar 

e cumprem seus papéis sociais. Para alguns, essas mudanças podem apresentar 

oportunidades (por exemplo, aumento do tempo com a família, normalização do 

trabalho flexível e redução da demanda por viagens). Para outros, no entanto, essas 

mudanças sociais também podem representar ameaças significativas à saúde e ao 

bem-estar. Observemos: 

"... esse negócio da pandemia que revirou tudo, né?...”P1. 

“Aí quando eu estava melhorando, pensando assim “Agora eu vou voltar a 
trabalhar e as coisas vão se normalizar”... Aí veio tudo isso, aí a queda, aí 
veio pandemia e a gente fica nessa instabilidade de beneficio, porque não 
sabe se vai dar ou se não vai dar.” P4. 
 
 “... então eu não estou saindo de casa mesmo. É aquele negócio, né? 
Querendo sair, querendo ir ao médico... então, para mim está sendo 
péssimo...”P9. 
 
“Eu tenho trabalhado em casa, né? Porque eu o trabalho colocou em 
home Office e aí eu tenho trabalhado direito. Então de segunda a sexta 
eu trabalho. Não tô com muito tempo ocioso, entendeu? Isso tem me 
ajudado bastante a não ficar ansiosa, de só pensar na dor, 
entendeu?”P10. 
 

O isolamento social causado pela quarentena relacionada ao COVID-19 pode 

causar graves transtornos de estresse pós-traumático, não só por medo da 

pandemia, mas também por desemprego, perda de entes queridos sem luto, e pelos 
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riscos de experiências familiares traumáticas. A formação deste sofrimento social 

potencializa  a dor emocional e social. (Medeiros et al, 2020). 

Corroborando com o entendimento de quanto à dor afeta as relações sociais. 

Para David Le Breton (2013), a dor induz a uma renúncia parcial a si e ao 

comedimento nas relações sociais. 

Para Medeiros et al (2020), o retorno ao manejo clínico da dor terá que lidar 

com o aspecto biopsicossocial do período pós-pandemia de COVID-19. Os 

profissionais de saúde terão que enfrentar o desafio de lidar com a sobreposição de 

dor física e emocional e o possível processo de dor catastrófica desencadeada ou 

agravada pela pandemia COVID-19. 

"É, ainda teve essa doença que está no mundo, né? E agora então, 
ninguém chega perto de mim, ninguém aparece, ninguém vem aqui, 
ninguém faz nada por mim... nada." P2. 
 
“Essa pandemia só veio acabar com a minha vida É, se não fosse essa 
pandemia eu já estivesse até bem, eu estaria me tratando, tomando os 
remédios...” P5. 
 

Na ausência da disponibilidade de contato face a face, a telessaúde é cada 

vez mais recomendada como primeira linha de cuidado para os pacientes (COHEN 

et al, 2020), incluindo aqueles com dor crônica (ECCLESTON et al, 2020). A rápida 

transição para telessaúde em resposta aos regulamentos de distanciamento físico 

permite que as pessoas tenham acesso a cuidados de alta qualidade, aumentando 

potencialmente o acesso dos pacientes aos cuidados (KAROS et al, 2020).  

Pensando nessa proposta, foi realizado telemonitoramento, via telefone, 

guiado por um instrumento resultando nestes depoimentos, e, posteriormente, 

agendado, com os pacientes, tele consultas, por vídeo. 

"... Eu tô tendo que fazer fisioterapia online...” P8. 

“A pandemia, está naquela situação... aqui em Friburgo está lotado, eu já 
não saio de casa mesmo, não tem aglomeração dentro da minha casa 
mesmo. Vou fazer a consulta online com vocês”. P17. 

  

  A categoria 03 demonstrou a autogestão da dor crônica: um processo em 

constante construção. O conhecimento construído entre equipe e paciente viabiliza 

esforços, empodera, desenvolvendo habilidades para autogestão do viver com dor 

crônica. Refere-se a atitudes importantes do indivíduo que podem impactar 

positivamente no viver com dor. Não há como viabilizar o autogerenciamento da dor 



111 

 

sem se apropriar da literacia em saúde, entendida, neste estudo, como práticas de 

educação em saúde. Para Sorensen et al. (2012), a capacidade de obter, processar 

e interpretar informações básicas em saúde para tomar decisões adequadas. 

As pesquisas de tratamento de dor crônica evidenciam a importância do 

paciente ativo, ou seja, do uso de  estratégias que auxiliem o mesmo a desenvolver 

maneiras de enfrentar e vencer a dor crônica. Este movimento de educação em 

saúde é cada vez mais estudado em grandes universidades. O "empowerment”, ou 

seja, empoderamento do paciente, do ponto de vista clínico significa que o 

profissional da saúde  deve instrumentalizar para que o mesmo  aprenda e se 

responsabilize sobre sua condição de saúde. Permitir que o paciente seja 

protagonista do seu tratamento é um facilitador no autogerenciamento da dor. 

(SANTOS et al, 2011). 

Para Izzo (2019), a percepção de má adaptação frente a dor juntamente com 

baixa autoconfiança na capacidade do paciente para resolver seus desafios, são 

inerentes e interagem com contingências sociais  resultando em  maior incapacidade 

e angústia afetiva. Esta incapacidade e sofrimento, então, servem para confirmar 

crenças negativas, agravando assim a experiência de dor. 

Utilizar estratégias de autogestão da dor pode viabilizar um processo 

terapêutico mais leve e com bons resultados. As intervenções para o 

autogerenciamento da dor incluem educação sobre dor, treinamento para 

identificação e modificação de pensamentos negativos, estabelecimento de metas, 

exercícios de relaxamento e terapias físicas com o objetivo de reduzir a dor, 

melhorar o humor e o funcionamento psicossocial. Essas medidas são consideradas 

eficazes em diminuir a dor crônica e melhorarem a função e o humor. (SANTOS et 

al,2011). 

“... eu estou fazendo o relaxamentozinho, Aí deixo a água quentinha 
assim bater, estava plantando as suculentas. Arrumo meu guarda roupa, 
organizo minhas coisas." P1. 
 
"... água morna... fazer aquilo tudo. Tenho feito sim. No momento em 
que... de abril, eu não fiz grandes coisas não, sabe? Porque eu estava 
muito tensa. Do final de abril para cá, eu comecei a fazer novamente. Eu 
gostava de fazer tanta coisa, agora eu não estou conseguindo fazer nada, 
estou simplesmente quieta num canto calada ou chorando..." P2. 
 
“Conforme eu faço mais exercício, dói mais, incho um pouco, aí eu coloco 
gelo e boto o pé para cima... É, agora que eu já tenho uma posição, eu já 
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fico melhor um pouco, agora eu sei qual é o problema e qual o 
tratamento” P4. 
 
“... eu estava fazendo a meditação e isso estava me ajudando, mas agora 
com tudo isso que estou passando, parou tudo né?” P5. 
“Eu tenho mexido nas plantas, aí eu vou lá e mexo... cuido... Mas tentar 
me distrair mesmo... é, fazer coisas que tire o meu foco só da dor, isso aí 
eu tenho feito.”P10. 
 
“Tenho um só um cachorrinho. Às vezes eu tento me distrair com ele, mas 
às vezes eu não tô muito bem humorada, é mas vezes eu tento”. P11. 
 

  Honoré (2004) relata que a mutualidade do cuidado na relação cuidador-

cuidado deriva da consideração do cuidado como dimensão possível de todo o agir, 

ou seja, ajudar o outro no cuidado consiste em acompanha-lo na revelação da sua 

própria perspectiva cuidadora. 

“... a única coisa que eu faço às vezes é a compressa, colocar o pé na 
água quente, porque o frio para mim é pior, aí respiro, né?... ensinou-me 
a soltar o ar devagarzinho, fazendo esses exercícios.” P11. 
 

Intervenções psicoeducativas com enfoque cognitivo-comportamental incluem 

educação sobre dor, estímulo à autoconfiança, estabelecimento de metas, 

estabelecimento de ritmo para as atividades, técnicas de relaxamento, 

reestruturação cognitiva, técnicas de resolução de problemas, modificação de 

comportamentos dolorosos e prática de exercícios. (SALVETTI et al .2012) 

"Sim, sim, recebi. Eu tenho feito as fisioterapias online, né? Fiz 
compressa quente de manhã ... dá para eu fazer tudo, colocar roupa na 
corda, varrer casa, passar um pano de chão...aí depois disso a gente 
deita um pouquinho, relaxa e com as medicações no horário certo, 
quando eu não esqueço, né? ...participo do grupo de meditação eu 
procuro ouvir as músicas no instrumental de relaxamento, entendeu? Ler, 
de ler a bíblia e eu gosto de bordar, mas quando eu estou com dor eu só 
coloco a música de relaxamento e faço a compressa quente o local da dor 
para ajudar a aliviar" P14. 
 

Um dos métodos propostos para o melhor manejo da dor, segundo BENDER 

et al (2011), envolve a promoção, junto aos pacientes, de orientação sobre o 

autogerenciamento para capacitá-los na participação ativa dos cuidados com sua 

saúde.  

A literacia em saúde afeta o acesso e compreensão de informações sobre os 

cuidados com a saúde e prevenção de doenças e, diversos tipos de materiais 
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educativos podem ser utilizados com a finalidade de elucidar questões importantes 

ao paciente. (SORENSEN et al, 2012).  

Em relação ao manejo da dor, fornecer conhecimento no que tange as 

possibilidades no seu processo terapêutico possibilita maior viabilidade de recursos 

que colaboram com o autogerenciamento.  

Os pacientes, assim que iniciam o seu tratamento, tem uma preocupação 

importante relacionada ao uso de medicamentos, por, talvez, acreditarem ser a 

única possibilidade de alívio da dor. No decorrer do caminho, junto ao PI, todos 

esses anseios são trabalhados pela equipe, colocando em prática a literacia em 

saúde. 

 A categoria 04 abordou o cuidado interprofissional do Programa Integrador 

como Rede de apoio: ressignificando o viver com dor crônica e é sabido que o 

paciente com dor crônica necessita de suporte. As redes de apoio como estratégias 

reduzem as implicações negativas relacionadas ao ato de cuidar (ANJOS, 2015). O 

fortalecimento da rede de apoio da família como fator de proteção propicia 

interações benéficas e estratégias de enfrentamento mais eficazes na resolução dos 

problemas referentes à doença. Portanto, o apoio social e afetivo está relacionado à 

percepção de que a pessoa tem de seu mundo social, como se orienta nele, suas 

estratégias e competências para estabelecer vínculos, e com os recursos que esse 

lhe oferece, como proteção, diante das situações de risco que se apresentam (DIAS, 

2014). Neste estudo 74% dos pacientes possuem rede de apoio e, possivelmente 

colaborou para que o cuidado interprofissional ofertado resultasse em satisfação no 

processo terapêutico e na ressignificação do viver com dor crônica. 

 "... aí me sinto acolhida. Vocês me incentivam, me estimulam. Aprendi 
ser maior que minha dor" P1. 

 “... nesse Programa Integrador, eu me senti um pouco melhor, eu 
recebi aqui um apoio, um tratamento que me traz ânimo e coragem para 
eu entender que eu posso com o que vocês ensinam com o que vocês 
passam, com tudo que vocês transmitem. Que a gente pode, é possível a 
gente tentar ter uma qualidade de vida, né?! Melhorar! P9. 

Os dados qualitativos se integram aos dados quantitativos colaborando com 

as evidências dos resultados.  As correlações entre as variáveis influenciam no 

cotidiano do paciente. Educá-lo neste processo é imprescindível para tomar 

consciência e ressignificar, minimizando seu sofrimento; assim como utilizar uma 
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abordagem centrada  no mesmo com foco no autogerenciamento e baseado nas 

suas experiências vividas norteiam a recuperar o controle de sua vida e da dor. 

(Howarth et a.,l 2014). 
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7 CONCLUSÃO 

O viver com dor crônica é mais comum do que se imagina. É um processo 

habitualmente identificado, mas nem sempre se vislumbra um término. Reporta-se a 

um percurso que decorre num período longo, numa sequência de acontecimentos 

mais ou menos relevantes e que influenciam o cotidiano, até atingir um determinado 

controle numa nova condição de saúde.  

A realidade ressalta a visão de um percurso difícil e complexo, que se cruza 

com diferentes profissionais que, nem sempre atuam na perspectiva de um cuidado 

centrado no paciente, nas suas necessidades. Por vezes, não necessitam apenas 

de medicamentos, mas de conhecimentos relacionados ao tema e nos fatores 

implicados, assim como nas estratégias pessoais que podem ser acessadas para 

construir um percurso terapêutico mais ativo, benéfico e participativo. 

O prolongamento da dor parece ser favorecedor de uma tomada de 

consciência sobre a cronicidade da situação contribuindo para que a pessoa institua 

um movimento de busca de auxílio  na tentativa de resolutividade no seu viver com 

dor crônica. 

Para cuidar de alguém com dor crônica é necessário conhecer as  dimensões 

implicadas e que possam estar comprometidas, entendendo que as necessidades 

são individuais e que não há como dissociar a dor do sofrimento. Para tanto, 

ressignificar a dor é sensibilizar o paciente e o profissional de que se pode viver com 

a mesma, mas exercer domínio e gestão sobre ela. 

A pesquisa trouxe como base o teórico David Le Breton, uma visão 

antropológica em relação à dor, trazendo de forma singular as experiências 

individuais neste viver, compreendendo o indivíduo como único e portador de uma 

história de vida onde a dor passou a ocupar lugar central envolvida por uma 

dimensão moral, cultural que influencia e determina hábitos e valores. 

A abordagem mista foi de extrema importância, pois alinhou as narrativas, aos 

escores  mensurados das variáveis avaliadas, potencializando os resultados obtidos. 

Os participantes, não diferentes de tantos outros que sofrem com  dor crônica, 

estavam altamente comprometidos, com dimensões da qualidade de vida bastante 

afetadas, apresentando ansiedade, depressão e pensamentos catastróficos.  A 

oferta do cuidado interprofissional  sistematizado, norteado por ações de educação 
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em saúde por meio do Programa Integrador, viabilizou uma cogestão do processo 

saúde e doença, enriquecendo e potencializando o autogerenciamento da dor. 

Desta forma, entender a singularidade do paciente, de sua dor crônica e como 

ela interfere nos aspectos biopsicossociais do viver, é o primeiro e imprescindível  

passo a ser dado para prestar o cuidado resolutivo e exitoso. 

 A interprofissionalidade com utilização de ferramentas apropriadas vem 

construindo no Programa Integrador no INTO a diferença na assistência a estes 

pacientes. Está implantado e em expansão em outros setores, no intuito de 

padronizar, acolher e interligar o cuidado aos pacientes com dor por diferentes 

categorias profissionais. 

Por fim, responsabilizar os pacientes pelos resultados obtidos mediante a sua 

participação ativa no processo terapêutico fortalece seu compromisso com a vida e o 

faz entender que a dor pode permanecer, mas ela é menor do que ele próprio, pois 

aprendeu a ressignificar e a minimizar seu sofrimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



117 

 

8  REFERÊNCIAS  

 

AYRES JRC. Sujeito, intersubjetividade e práticas de saúde. Cad Saude Colet 

2001;6(1): 67-72. 

____. O Cuidado, os modos de ser (do) humano e as práticas de saúde. Saude Soc., 

v.13, n.3. p.16-29, 2004b. 

AGRELI HF, PEDUZZI M, Silva MC. Atenção centrada no paciente na prática 

interprofissional colaborativa. Interface (Botucatu). 2016; 20(59):905-16. 

ANDRADE, B. B., BELLINI, E. F., SANTOS, M. E. S. WAIDMAN, M. A. P., Ontologia 

e epistemologia do cuidado de enfermagem. Arq. Ciênc. Saúde Unipar, Umuarama, 

v. 12, n. 1, p. 77-82, jan./abr. 2008. 

ANÉAS, T.V.; AYRES, J.R.C.M. Meanings and senses of healthcare practices: 

fundamental ontology and the reconstruction of healthcare. Interface - Comunic., 

Saude, Educ., v.15, n.38, p.651-62, jul./set. 2011. 

ANJOS KF, BOERY RNSO, PEREIRA R, PEDREIRA LC, VILELA ABA, SANTOS 

VC et al. Associação entre apoio social e qualidade de vida de cuidadores familiares 

de idosos dependentes. Cienc Saude Colet. [Internet] 2015 [cited 2020 Set 19]; 

20(5):1321-30. Available from: http://www.scielo. br/pdf/csc/v20n5/pt_1413-8123-csc-

20-05-01321.pdf 

ANTUNES JM, DAHER DV, FERRARI MF, PEREIRA LC, FARIA M, SVEICHTIZER 

MC, et al. Práticas de enfermagem ao paciente com dor crônica: revisão integrativa. 

Acta Paul Enferm. 2018;31(6):681-7. 

ALVARENGA JPO, MEIRA AB, FONTES WD, XAVIER MMFB, Trajano FMP, Neto 

GC, et al. Multiprofissionalidade e interdisciplinaridade na formação em saúde: 

vivências de graduandos no estágio regional interprofissional. Rev Enferm UFPE. 

2013; 7(10):5944-51 

AZEVEDO RCS, RAMOS FRS. Modos de conhecer e intervir: a constituição do 

corpo no cuidado de enfermagem no hospital. Texto & Contexto Enferm 2006;15(n.º 

esp.):55-63. 



118 

 

AZEVEDO CS, SÁ CASTILHO M, MIRANDA L, GRABOIS V. Caminhos da 

organização e gestão do cuidado no âmbito hospitalar brasileiro. Polit Planej Gestão 

Saúde. 2010; 1(1):95-115. 

BALIZA, Guilherme Andrade; LOPES, Renata Antunes; DIAS, Rosângela Corrêa. O 

papel da catastrofização da dor no prognóstico e tratamento de idosos com 

osteoartrite de joelho: uma revisão crítica da literatura. Rev. bras. geriatr. gerontol.,  

Rio de Janeiro ,  v. 17, n. 2, p. 439-449,    2014 .   Available from 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1809-

98232014000200439&lng=en&nrm=iso>. access on  03  Nov.  

2020.  https://doi.org/10.1590/S1809-98232014000200020. 

BANDURA A. Self-efficacy: The exercise of control. New York: Freeman; 1997 

BARDIN, L. Análise de conteúdo. São Paulo: Edições 70, 2011, 229p. 

BARROS et al. Processo de enfermagem: guia para a prática/ Conselho Regional de 

Enfermagem de São Paulo. São Paulo: COREN-SP; 2015. 

BARR H. Interprofessional education: the genesis of a global movement. Londres: 

Centre for Advancement of Interprofessional Education; 2015. Tradução livre.  

BATISTA, J V A. Adaptação à doença crônica: O caso das doenças auto-imunes. 

Dissertação de mestrado integrado em medicina. 2016 

BATISTA NA. Educação interprofissional em saúde: concepções e práticas. Cad 

FNEPAS. 2012; 2:25-8. 

BEATON DE, SCHEMITSCH E. Measures of health-related quality of life and 

physical function. Clin Orthop Relat Res. 2003; (413):90-105. 

BENDER, J.L. et col. Can pain be managed through the internet? A systematic 

review of randomized controlled trials. Pain, v. 152: 1740-1750, 2011.  

BERGOLD J, THOMAS S. Participatory research methods: a methodological 

approach in motion. Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social 

Research. 2012;13(1):191-222. ISSN 1438-5627. Disponível em: 

http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/view/1801/3334 

https://doi.org/10.1590/S1809-98232014000200020


119 

 

BERNARD, H. R. Research methods in anthropology: qualitative and quantitative 

approaches. Lanham, MD: AltaMira Press, 2005. 

BETTINELLI LA, WASKIEVICZ J, ERDMANN AL. Humanização do cuidado no 

ambiente hospitalar. In: Pessini L, Bertachini L, organizadores. Humanização e 

cuidados paliativos. 3. ed. São Paulo: Loyola, 2006. p. 87-100. 

BOUSSO RS, POLES K, CRUS D. Conceitos e Teorias na Enfermagem. Rev. Esc. 

Enferm. USP. Disponível: http://dx.doi.org/10.1590/S0080-623420140000100018. 

Acessado em 14/01/2018 

BRANDÃO, C. R. A participação da pesquisa no trabalho popular. In: BRANDÃO, C. 

R. (Org.). Repensando a pesquisa participante. 3. ed. São Paulo: Brasiliense, 1987. 

BRANDÃO CR. Repensando a Pesquisa Participante. São Paulo: Brasiliense, 1984. 

INSB: 8511070117 

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Secretaria de Vigilância em Saúde. Secretaria de 

Atenção à Saúde. Política Nacional de Promoção da Saúde / Ministério da Saúde, 

Secretaria de Vigilância em Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde. – 3. ed. – 

Brasília : Ministério da Saúde, 2010. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Agenda nacional de prioridades de pesquisa em 

saúde: Brasil. Brasília, DF, 2018. 

BRANDT B, LUTFIYYA MN, KING JA, CHIORESO C. A scoping review of 

interprofessional collaborative practice and education using the lens of 

Triple Aim. J Interprof Care. 2014;28(5):393-9. 

CAMPOLINA, A. G., BORTOLUZZO, A. B., FERRAZ, M. B., & CICONELI, R. M. 

Validation of the Brazilian version of the generic six-dimensional short form quality of 

life questionnaire (SF-6D Brazil). Ciência and Saúde Coletiva,2011;16(7), 3103–

3110. 

CANZONIERI, A M. Metodologia da pesquisa qualitativa na saúde. 2ª ed.Petrópolis, 

RJ:Vozes, 2011. 

http://dx.doi.org/10.1590/S0080-623420140000100018.%20Acessado%20em%2014/01/2018
http://dx.doi.org/10.1590/S0080-623420140000100018.%20Acessado%20em%2014/01/2018


120 

 

CARVALHO, Ravena Carolina de et al . Prevalence and characteristics of chronic 

pain in Brazil: a national internet-based survey study. BrJP,  São Paulo ,  v. 1, n. 

4, p. 331-338,  Dec.  2018 .   Available from 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2595-

31922018000400331&lng=en&nrm=iso>. access on  05  Oct.  2019.  

http://dx.doi.org/10.5935/2595-0118.20180063. 

CAMARGO BV, JUSTO AM. IRAMUTEQ: Um software gratuito para análise de 

dados textuais. Temas Psicol. 2013;21:513-8. 

CASTRO M C et al. Impactos da dor crônica na vida das pessoas e a assistência de 

enfermagem no processo. av.enferm. [online]. 2017;35 (1):53-62 http://dx.doi.org/ 

10.15446/av.enferm.v35n1.61006 

Chaves ÉCL, Paulino CF, Souza VHS, Mesquita AC, Carvalho FS, Nogueira DA. 

Qualidade de vida, sintomas depressivos e religiosidade em idosos: um estudo 

transversal. Texto Contexto Enferm, Florianópolis, 2014 Jul-Set; 23(3): 648-55. 

https://doi.org/10.1590/0104-07072014001000013  

CECCIM RB. Connections and boundaries of interprofessionality: form and 

formation. Interface (Botucatu). 2018; 22(Supl. 2):1739-49. 

CECCIM RB. Onde se lê recursos humanos da saúde, leia-se coletivos organizados 

de produção da saúde: desafios para a educação. In: Pinheiro R, Mattos RA, 

organizadores. Construção social da demanda: direito à saúde, trabalho em equipe, 

participação e espaços públicos. Rio de Janeiro: Abrasco; 2005. p. 161-81.  

CECCIM RB. Equipe de saúde: a perspectiva interdisciplinar na produção dos atos 

terapêuticos. In: Pinheiro R, Mattos RA, organizadores. Cuidado: as fronteiras da 

integralidade. Rio de Janeiro: Hucitec; 2004. p. 259-78. 

CECCIM RB, PINTO LF. A formação e especialização de profissionais de saúde e a 

necessidade política de enfrentar as desigualdades sociais e regionais. Rev Bras 

Educ Med. 2007; 31(3):266-77.  

CECCIM RB, FERLA AA. Linha de cuidado: a imagem da mandala na gestão em 

rede de práticas cuidadoras para uma outra educação dos profissionais de saúde. 

http://dx.doi.org/10.5935/2595-0118.20180063
http://dx.doi.org/%2010.15446/av.enferm.v35n1.61006
http://dx.doi.org/%2010.15446/av.enferm.v35n1.61006
https://doi.org/10.1590/0104-07072014001000013


121 

 

In: Pinheiro R, Mattos RA, organizadores. Gestão em redes: práticas de avaliação, 

formação e participação em saúde. Rio de Janeiro: Abrasco; 2006. p. 165-84. 

COHEN SP, BABER ZB, BUVANENDRAN A, MCLEAN L, CHEN Y, HOOTEN WM, 

LAKER SR, WASAN WAD, KENNEDY DJ, SANDBRINK F, KING L, FOWLER C, 

STOJANOVIC MP, HAYEK SM, PHILLIPS C. Gerenciamento de dor melhores 

práticas de organizações multiespecializadas durante a pandemia COVID-19 e 

crises de saúde pública . Pain Med 2020; 21 : 1331–46.  

CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. Resolução nº 159, de 1993. Dispõe 

sobre a consulta de Enfermagem. Rio de Janeiro, 19 de abril de 1993.. Disponível 

em http://www.cofen.gov.br/resoluo-cofen-1591993_4241.html [acesso em: 

25/06/2017] 

CORGOZINHO, Marcelo Moreira et al . Dor e sofrimento na perspectiva do cuidado 

centrado no paciente. Rev. Bioét.,  Brasília ,  v. 28, n. 2, p. 249-256,  June  2020 .   

Available from <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1983-

80422020000200249&lng=en&nrm=iso>. access on  21  Sept.  2020.  Epub June 26, 

2020.  https://doi.org/10.1590/1983-80422020282386. 

CRESWELL JW, PLANO CLARK VL. Pesquisa de métodos mistos. 2ª ed. Porto 

Alegre (RS): Penso; 2013.  

CRESWELL JW. Investigação qualitativa e projeto de pesquisa. Escolhendo entre 

cinco abordagens. São Paulo: Penso Editora LTDA; 2014. 

CRESWELL JW, CLARK VLP. Designing and conducting mixed methods research. 

3rd ed. Thousand Oaks, CA (US): Sage; 2017. 

DAGENAIS, S., TRICCO, A. C., & HALDEMAN, S. (2010). Synthesis of 

recommendations for the assessment and management of low back pain from recent 

clinical practice guidelines. The Spine Journal, 10(6), 514–529.  

DALL’AGNOL CM, TRENCH MH. Grupos focais como estratégia metodológica em 

pesquisa na enfermagem. Rev Gaúcha Enferm. 1999 Jan; 20(1):5-25. 

http://www.cofen.gov.br/resoluo-cofen-1591993_4241.html
https://doi.org/10.1590/1983-80422020282386


122 

 

D'AMOUR D, OANDASAN I. Interprofessionality as the field of interprofessional 

practice and interprofessional education: an emerging concept. J Interprof Care. 

2005; 19 Suppl 1:8-20. 

DEMO, Pedro. Pesquisa e Construção do Conhecimento: metodologia científica no 

caminho de Habermas. Rio de Janeiro. Tempo Brasileiro, 2000. 

DESANTANA, Josimari Melo et al . Definição de dor revisada após quatro décadas. 

BrJP,  São Paulo ,  v. 3, n. 3, p. 197-198,  Sept.  2020 .   Available from 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2595-

31922020000300197&lng=en&nrm=iso>. access on  13  Nov.  2020.  Epub Sep 21, 

2020.  https://doi.org/10.5935/2595-0118.20200191. 

DIAS TL, LEITE LLG. Rede de apoio social e afetivo e estratégias de enfrentamento 

na doença falciforme: um olhar sobre a pessoa e a família. Psicol Rev. [Internet] 

2014[cited 2020 Set 19]; 20(2):353-73. Available from: 

http://pepsic.bvsalud.org/pdf/per/v20n2/v20n2a10. pdf 

DIÓGENES MAR, PAGLIUCA LMF. Teoria do autocuidado: análise crítica da 

utilidade na prática da enfermeira. Rev Gaúcha Enferm, Porto Alegre (RS) 2003 dez; 

24(3):286-93. 

ECCLESTON C, BLYTH FM, CARO BF, FISHER EA, KEEFE FJ, LYNCH ME, 

PALERMO TM, REID MC, WILLIAMS ACC. Gerenciando pacientes com dor crônica 

durante o surto de COVID-19: considerações para a rápida introdução de serviços 

de gerenciamento de dor com suporte remoto (eHealth) . PAIN 2020; 161 : 889–93. 

FAYAZ A, CROFT P, LANGFORD RM, DONALDSON LJ, JONES GT. Prevalence of 

chronic pain in the UK: a systematic review and meta-analysis of population studies. 

BMJ Open. 2016;6(6):e010364. 

FALS-BORDA O,  Rahman MA. Action and knowledge: Breaking the monopoly with 

participatory action research. The Apex Press: New York; 1991. ISBN-13:978-

0945257578. Disponível em: https://pt.scribd.com/doc/36035852/Fals-Bordaand-

Rahman-1991-Action-and-Knowledge-Breaking-the-Monopoly-With-P 

FAZENDA, I. Interdisciplinaridade: história, teoria e pesquisa. 4 ed. Campinas: 

Papirus, 1999. 

http://pepsic.bvsalud.org/pdf/per/v20n2/v20n2a10.%20pdf


123 

 

FETTERS MD, CURRY LA, CRESWELL JW. Achieving integration in mixed 

methods designs - principles and practices. Health Serv Res. [Internet] 

2013 [cited 2017 Feb 05]; 48(6):2134-56. Available 

from: https://dx.doi.org/10.1111%2F1475-6773.12117  

FLOR, H. e HERMANN, C. Psychosocial aspects of pain. IASP Press. 2004. 

FREIRE, P. “Criando métodos de pesquisa alternativa: aprendendo a faze-la melhor 

através da ação”, in: Brandão, C. R. (Org.). Pesquisa participante. Brasiliense; São 

Paulo: 1981, 34-41. 

FREITAS MC, OLIVEIRA MF. Assistência de enfermagem a idosos que realizam 

cateterismo cardíaco: uma proposta a partir do modelo de adaptação de Calista Roy. 

Rev. Bras. Enferm. [periódico da internet]. 2006; 59(5): 642-646. Disponível em:  

http://www.scielo.br/pdf/reben/v59n5/v59n5a09.pdf. 

 

FREITAS EPS, MEDEIROS ACT, MEDEIROS FAL. Reflexões Sobre o 

Enfrentamento da Dor Crônica durante a Pandemia da Covid-19. In: Santana RF 

(Org.). Enfermagem gerontológica no cuidado do idoso em tempos da COVID 19. 

Brasilia, DF: Editora ABen; 2021. 171 p. (Serie Enfermagem e Pandemias, 5). 

https://doi.org/10.51234/aben.21.e05.c16 

 

GARCIA, TR, CARVALHO, EC, DALRI, MCB. Sistematização da Prática de 

Enfermagem: uma dimensão do trabalho gerencial do enfermeiro. PROENF Gestão, 

2012;2(1):9-24. 

GEORGE JB. Teorias de enfermagem: dos Fundamentos à prática profissional. 

Porto Alegre: Artmed; 2000. 

HARSTALL C, OSPINA M. How prevalent is chronic pain? Pain: Clinical Updates. 

2003;11(2):1-4.  

HONORÉ, Bernard, Cuidar; persistir em conjunto na existência, Lusociência, Loures, 

2004. 

https://dx.doi.org/10.1111%2F1475-6773.12117
http://www.scielo.br/pdf/reben/v59n5/v59n5a09.pdf


124 

 

IABPG- INTERNATIONAL AFFAIR & BEST PRACTICE GUIDELINES. Transforming 

Nursing Though Knowledge Assessment and Management of Pain Third Edition. 

2013 

International Association for the Study of Pain [Internet]. Education. [cited 2020 Nov 

12]. Available from:  https://docs.google.com/document/d/1sMjyvvTke-

auRVs1U6ZMHxP_DW1Ymhq9L3rbr7jw6eM/edit  

INSTITUTE OF MEDICINE. Relieving pain in America: A blueprint for transforming 

prevention, care, education, and research. Washington, DC: National Academies 

Press; 2011. 

INTERNATIONAL COLLABORATION FOR PARTICIPATORY HEALTH RESEARCH 

(ICPHR) (2013) Position Paper 1: What is Participatory Health Research? Version: 

Mai 2013. Berlin: International Collaboration for Participatory Health Research.  

IZZO, Juliana Martins et al . O impacto da dor crônica na qualidade de vida e na 

capacidade funcional de pacientes oncológicos e de seus cuidadores. BrJP,  São 

Paulo ,  v. 2, n. 4, p. 336-341,  Dec.  2019 .   Available from 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2595-

31922019000400336&lng=en&nrm=iso>. access on  25  Oct.  2020.  Epub Dec 02, 

2019.  http://dx.doi.org/10.5935/2595-0118.20190062. 

JAPIASSU, H. Interdisciplinaridade e Patologia do saber. Rio de Janeiro: Imago, 

1976. 

JCAHO, 2017: file:///C:/Users/user/Downloads/R3_Report_Issue_11_2_11_19_REV.pdf 

https://www.jointcommission.org/standards/r3-report/r3-report-issue-11-pain-assessment-

and-management-standards-for-hospitals/ Acessado em 16/12/2019 

JOHANNES CB, LE TK , X ZHOU , JOHNSTON JA , DWORKIN RH . The 

prevalence of chronic pain in United States adults: results of an Internet-based 

survey. J Pain. 2010 Nov;11(11):1230-9. 

JOVCHELOVICH S, BAUER MW. Entrevista Narrativa. In: Bauer MW, Gaskell G. 

Pesquisa qualitativa com texto, imagem e som: um manual prático. Petrópolis: 

Vozes; 2002, p. 90-113. 

https://docs.google.com/document/d/1sMjyvvTke-auRVs1U6ZMHxP_DW1Ymhq9L3rbr7jw6eM/edit
https://docs.google.com/document/d/1sMjyvvTke-auRVs1U6ZMHxP_DW1Ymhq9L3rbr7jw6eM/edit
https://d.docs.live.net/user/Downloads/R3_Report_Issue_11_2_11_19_REV.pdf
https://www.jointcommission.org/standards/r3-report/r3-report-issue-11-pain-assessment-and-management-standards-for-hospitals/
https://www.jointcommission.org/standards/r3-report/r3-report-issue-11-pain-assessment-and-management-standards-for-hospitals/


125 

 

JUNIOR JS, NICHOLAS MK, PEREIRA IA, PIMENTA CAM, ASGHARI A, CRUZ RM. 

Validação da escala de pensamentos catastróficos sobre dor. Acta Fisiatr 2008; 

15(1): 31 – 36 

KAROS, K., MCPARLAND, JL, BUNZLI, S., DEVAN, H., HIRSH, A., KAPOS, FP, 

KEOGH, E., MOORE, D., TRACY, LM, & ASHTON-JAMES, CE (2020) .As ameaças 

sociais do COVID-19 para pessoas com dor crônica. Pain , 10.1097 / 

j.pain.0000000000002004. Publicação online 

avançada. https://doi.org/10.1097/j.pain.0000000000002004 

KEEFE FJ, PORTER L, SOMERS T, SHELBY R, WREN AV. Psychosocial 

interventions for managing pain in older adults: outcomes and clinical implications. Br 

J Anaesth [Internet]. 2013 [acesso em:05 Mai. 2019];111(1):89-94. Disponível em: 

http://dx.doi.org/10.1093/bja/aet129 

KERNS RD, JACOB MC. Toward an integrative diathesis-stress model of chronic 

pain. In: Goreczny AJ, editor. Handbook of health and rehabilitation psychology . 

New York: Plenum Press; 1995. 

HEYMANN, R. E., PAIVA, E. D. S., HELFENSTEIN, M. JR., POLLAK, D. F., 

MARTINEZ, J. E., PROVENZA, J. R., ... & LAGE, L. V.;2010. Consenso brasileiro do 

tratamento da fibromialgia. Revista Brasileira de Reumatologia, 50(1), 56-66. Acesso 

em 11 de nov 2020: http://www.scielo.br/pdf/rbr/v50n1/v50n1a06. 

HOCHMAN, Bernardo et al . Desenhos de pesquisa. Acta Cir. Bras.,  São Paulo ,  v. 

20, supl. 2, p. 2-9,    2005 .   Available from 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-

86502005000800002&lng=en&nrm=iso>. access on  09  Nov.  2020.  

https://doi.org/10.1590/S0102-86502005000800002. 

HODGES PW. Hybrid approach to treatment tailoring for low back pain: a proposed 

model of care. J Orthop Sports PhysTher. 2019;49(6):453-63. 

HOWARTH M., WARNE T. & HAIGH C. (2014) Pain from the inside:understanding 

the theoretical underpinning of person-centeredcare delivered by pain teams.Pain 

Management Nursing15(1),340–348. 

http://dx.doi.org/10.1093/bja/aet129
http://www.scielo.br/pdf/rbr/v50n1/v50n1a06
https://doi.org/10.1590/S0102-86502005000800002


126 

 

HUMPHREYS, J., SCHOENHERR, L., ELIA, G., SAKS, N. T., BROWN, C., 

BARBOUR, S., & PANTILAT, 495 S. Z. (2020). Rapid Implementation of Inpatient 

Telepalliative Medicine Consultations 496 During COVID-19 Pandemic. J Pain 

Symptom Manage. 497 doi:10.1016/j.jpainsymman.2020.04.001 

LAGO–RIZZARDI, CD, TEIXEIRA, MJ, DE SIQUEIRA, SRDT. Espiritualidade e 

religiosidade no enfrentamento da dor. O Mundo da Saúde. 2010;34(4):483-7. 

LAGUARDIA, Josué et al . Dados normativos brasileiros do questionário Short Form-

36 versão 2. Rev. bras. epidemiol.,  São Paulo ,  v. 16, n. 4, p. 889-897,  Dec.  2013 . 

  Available from <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-

790X2013000400889&lng=en&nrm=iso>. access on  29  Oct.  2019.  

http://dx.doi.org/10.1590/S1415-790X2013000400009 

LE BRETON, D. Antropologia da Dor; tradução Iraci D. Poleti. – São Paulo: Fap-

Unifesp, 2013 

LE BRETON, D. A diversidade da dor [2 de Março ,2018]. Rio de Janeio: Jornal da 

PUC. Entrevista concedida a Karen Krieger. 

LIMA MA, Trad la. A dor crônica sob o olhar médico: modelo biomédico e prática 

clínica. Cad Saúde Pública [periódico na Internet]. 2007 [acesso: 2019 dez 16]; 

23(11):2672-2680. DOI: http://dx.doi. org/10.1590/S0102-311X2007001100015 

LIMA MA, Trad L. Dor crônica: objeto insubordinado. Hist Ciênc Saúde - 

Manguinhos. 2007;15(1):117-33. 

LIMA, L.; REIS, F. O uso de uma tecnologia E-Pain para o manuseio da dor crônica. 

Relato de caso. Brazilian Journal of Pain, São Paulo, v. 1, n. 2, p. 184-7, abr./jun. 

2018. 

LOUW A, NIJS J, PUENTEDURA EJ. A clinical perspective on a pain neuroscience 

education approach to manual therapy. J Man Manip Ther. 2017;25(3):160-8. 

MACIEL ICF, ARAÚJO TL. Consulta de enfermagem: Análise das ações junto a 

programas de hipertensão arterial, em Fortaleza. Rev Latino-Am Enf 2003;(2)11:207-

214. 



127 

 

MAHER C, UNDERWOOD M, BUCHBINDER R. Non-specific low back pain. Lancet. 

2017;389(10070): 736-47. 

MANCHIKANTI L, SINGH V, DATTA S, COHEN SP, HIRSCH JA. Comprehensive 

review of epidemiology, scope, and impact of spinal pain. Pain Physician [serial on 

the Internet]. 2009  

MALTA DC, OLIVEIRA MM, ANDRADE SSCA, CAIAFFA WT, SOUZA MFM, 

BERNAL RTI. Factors associated with chronic back pain in adults in Brazil. Rev 

Saude Publica. 2017;51(Suppl 1):9s. 

MALLEN CD, PEAT G, THOMAS E, DUNN KM, CROFT PR. Prognostic factors for 

musculo-skeletal pain in primary care: a systematic review. Br J Gen Pract [serial on 

the Internet]. 2007  

MARANHA, NB; SILVA, MCA; BRITO, IC. A consulta de enfermagem no cenário da 

atenção básica e a percepção dos usuários: revisão integrativa. Academus Revista 

Científica da Saúde, v. 2, n. 1, jan./abr. 2017. 

MARTINS, M. R. I., POLVERO, L. O., ROCHA, C. E., FOSS, M. H., & SANTOS, R. 

D. JR.; 2012. Uso de questionários para avaliar a multidimensionalidade e a 

qualidade de vida do fibromiálgico. Revista Brasileira de Reumatologia, 52(1), 16-26. 

DOI: 10.1590/S0482-50042012000100003. 

MARQUEZ, Jaime Olavo. A dor e os seus aspectos 

multidimensionais. Cienc. Culto. , São Paulo, v. 63, n. 2, p. 28-32, abril de 

2011. Disponível em 

<http://cienciaecultura.bvs.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0009-

67252011000200010&lng=en&nrm=iso>. acesso em 05 out. 2019. 

MAZZA, Verônica de Azevedo; MELO, Norma Suely Falcão de Oliveira; CHIESA, 

Anna Maria. O GRUPO FOCAL COMO TÉCNICA DE COLETA DE DADOS NA 

PESQUISA QUALITATIVA: RELATO DE EXPERIÊNCIA. Cogitare Enfermagem, 

[S.l.], v. 14, n. 1, mar. 2009. 

MEIER MJ, KUDLOWIES S. Grupo focal: uma experiência singular. Texto Contexto 

Enferm. 12(3):394-9. Jul/Set.2003 



128 

 

 MENDES EV. As redes de atenção à saúde. Brasília: Organização Pan-Americana 

da Saúde; 2011. 30p 

 MENDES KD, SILVEIRA RC, GALVÃO CM. Revisão integrativa: método de 

pesquisa para a incorporação de evidências na saúde e na enfermagem. Texto 

Contexto Enferm. 2008;17(4):758–64. 

MEDEIROS LA, SOUZA MBC, SENA JF, MELO MDM, COSTA JWS, COSTA IKF. 

Modelo de Adaptação de Roy: revisão integrativa dos estudos realizados à luz da 

teoria. [Internet]. 2015; 16(1):132-40. Disponível em:  

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=324036185016 

MERHY EE. Os CAPS e seus trabalhadores no olho do furacão antimanicomial: 

alegria e alívio como dispositivos analisadores. In: Merhy EE, Amaral H, editores. A 

reforma psiquiátrica no cotidiano II. São Paulo: Aderaldo & Rothschild; 2007. p. 55-

66. 

MINAYO, Maria Cecília de Souza (org.). Pesquisa Social: teoria, método e 

criatividade. 23 ed. Petrópolis, Rio de Janeiro : Vozes, 1994. 

MOCCELIN JM, PISSAIA LF, COSTA AEK, MONTEIRO S, REHFELDT MJH. A 

educação continuada como ferramenta de qualificação da equipe de enfermagem 

perante a avaliação da dor em idosos. Cad Pedagóg [Internet]. 2017 [acesso 21 Set 

2020];14(2):161-76. DOI: 10.22410/issn.1983-0882.v14i2a2017.1547 

MOURA CC et al. Impactos da dor crônica na vida das pessoas e a assistência de 

enfermagem no processoAv Enferm. 2017;35(1):53-62. 

MORALES-FERNANDEZ A., MORALES-ASENCIO J.M., CANCA-SANCHEZ J.C., 

MORENO-MARTIN G. VERGARA-ROMERO M. & GROUP FOR PAIN 

MANAGEMENT HOSPITAL COSTA DEL SOL MEMBERS (2016)Impact on quality of 

life of a nursing intervention programme for patients with chronic on-cancer pain: an 

open, randomized controlled parallel study protocol.Journal of Advanced 

Nursing72(5), 1182–1190.doi: 10.1111/jan.12908 

NANDA International. Inc. NANDA International history [internet]. Mountain: NANDA; 

2016 [acesso em 2018 nov 20]. Disponível em: http://www.nanda.org/nanda-

international-history.html. 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=324036185016
http://www.nanda.org/nanda-international-history.html
http://www.nanda.org/nanda-international-history.html


129 

 

NASCIMENTO, Michele Gomes; KOSMINSKY, Maurício; CHI, Michele. Papel do 

gênero na percepção e expressão da dor: revisão integrativa. BrJP , São Paulo, v. 3, 

n. 1, pág. 58-62, janeiro de 2020. Disponível em 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2595-

31922020000100058&lng=en&nrm=iso>. acesso em 20 de setembro de 2020. Epub 

27 de fevereiro de 2020.  https://doi.org/10.5935/2595-0118.20200013 . 

OJALA, T. et al. Although unseen, chronic pain is real-A phenomenological study. 

Scandinavian Journal of Pain, Germany, v. 6, n. 1, p. 33-40, Jan. 2015. 

OLIVEIRA, A. P. B; Schimidt, B. D; SANTOS, C. J; AMATNEEKS, T. M; CAVALLET, 

L. H. R; MICHEL, R. B. (2016) Qualidade de vida de pacientes em hemodiálise e sua 

relação com mortalidade, hospitalizações e má adesão ao tratamento. J Bras Nefrol. 

38(4): 411-420. Disponível em http://www.scielo.br /pdf/jbn/v38n 4/pt_0101-2800-jbn-

38-04-0411.pdf. Acesso em: 2 Set.2021 

OLIVEIRA SKP, et al. Temas abordados na consulta de enfermagem: revisão 

integrativa da literatura. Rev Bras Enferm, Brasília 2012  jan-fev; 65(1): 155-61 

OLIVEIRA, A L; PALMA, S N; CUNHA, B A S. Manuseio da dor crônica em pacientes 

oncológicos pela equipe de enfermagem. Rev. dor,  São Paulo ,  v. 17, n. 3, p. 219-

222,  Sept.  2016 .  

OLIVEIRA, M.C. Os Modelos de Cuidados como Eixo de Estruturação de Atividades 

Interdisciplinares e Multiprofissionais em Saúde. Revista brasileira de educação 

médica. V. 32 n.3, p. 347 – 355 ; 2008 

OLIVEIRA CH, MARTINS EAP, MONTEZELI JH, SOUZA TG, DELLAROZA MSG. 

Compreendendo a vivência dos idosos com dor crônica: a luz da teoria de Callista 

Roy. Cienc Cuid Saude 2017 Jan-Mar; 16(1) 

OLIVEIRA RM, DA SILVA LM, PEREIRA ML, MOURA MA. Manejo da dor de 

pacientes com aids: análise da estrutura gerencial em hospital de referência. Rev 

Esc Enferm USP. 2013;47(2):456–63 

OMS. ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. Escritório Regional Africano. Guia 

para a documentação e partilha das melhores práticas em programas de saúde. 

Brazzaville: OMS, 2008. Disponível em: 



130 

 

<http://afrolib.afro.who.int/documents/2009/pt/GuiaMelhoresPratica.pdf. Acesso em 

10/10/2017 

OMS ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. Health promotion glossary. Geneva: 

WHO; 1998. Disponível em: <http:// www.sns.gov.pt/noticias/2016/11/15/estrategia-

nacional-para-a-literacia-em-saude/. Acesso em 6/08/2019 

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. Redes de profissões de saúde. 

Enfermagem e obstetrícia. Recursos humanos para a saúde. Marco para ação em 

educação interprofissional e prática colaborativa. Genebra, CH: RPSEORHS; 2010. 

ORCHARD CA. Persistent isolationist or collaborator? The nurse’s role in 

interprofessional collaborative practice. J Nurs Manag. 2010;18(3):248-57. 

PEDREIRA, M. L. G. Práticas de enfermagem baseadas em evidências para 

promover a segurança do paciente. Acta Paul Enferm 2009;22:880-1. 

PEREIRA, R.T.A. A consulta de enfermagem na estratégia saúde da família. Revista 

Uniara, v.17, n.1, julho 2014 

PERUZZO C. M. K. Pressupostos epistemológicos e metodológicos da pesquisa 

participativa: da observação participante à pesquisa-ação. Época III. V.23, N.3 , 

Colima, primavera 2017, 161-190 

PICCOLI, T. et al. Refletindo sobre algumas teorias de enfermagem a partir do 

modelo de avaliação de meleis. Cogitare Enfermagem, [S.l.], v. 20, n. 2, jun. 2015.  

PIMENTA CAM, KOIZUMI MS, TEIXEIRA MJ. Dor no doente com câncer: 

características e controle. Rev Bras Cancerol. 1997;43(1):21-44. 

PIMENTA CA, TEIXEIRA MJ. Questionário de dor McGill: proposta de adaptação 

para língua portuguesa. Rev Esc Enferm USP. 1996;30(3):473-83. 

PINTO, Enio Brito. Psicoterapia breve na abordagem gestáltica: questionando 

preconceitos. VER. Sampa GT 2017; 9: 47-51. São Paulo 

PIRES FA, et al. A importância da teoria do autocuidado de dorothea e. Orem no 

cuidado de enfermagem. Rev. Rede de Cuidados em Saúde. RJ, 2015; 9 (2).  



131 

 

POLIT, DF.; BECK, C T; HUNGLER, B P. Fundamentos de pesquisa em 

enfermagem: métodos, avaliação e utilização. 5. ed. Porto Alegre: Artmed, 2004. 

POLIT, D. F.; BECK, C. T. Fundamentos de pesquisa em enfermagem: avaliação de 

evidências para a prática da enfermagem. 7. ed. Porto Alegre: Artmed, 2011 

REEVES S. Why we need interprofessional education to improve the delivery of safe 

and effective care. Interface (Botucatu). 2016; 20(56):185-96. 

RIGOTTI, M.A.; FERREIRA, A.M. Intervenções de enfermagem ao paciente com dor. 

Arq Ciênc Saúde 2005 jan-mar;12(1):50-4 

RUTHERFORD M. Standardized nursing language: what does it mean for nursing 

practice? Online J Issues Nurs. 2008 [acesso em 2018 nov 21]; 13(1). Disponível 

em: http://himssni.pbworks.com/f/Standard%2BNursing%2BLanguage%2BOJIN.pdf. 

SALVETTI MG, COBELO A, VERNALHA PM, VIANNA CIA, CANAREZI LCCCC, 

CALEGARE RGL. Efeitos de um programa psicoeducativo no controle da dor 

crônica. Rev. Latino-Am. Enfermagem [Internet]. set.-out. 2012[acesso em: 21 set 

2020];20(5):[07 telas]. Disponível em:https://www.scielo.br/pdf/rlae/v20n5/pt_11.pdf 

SALLUM, A. M. C.; GARCIA, D. M.; SANCHES, M. Dor aguda e crônica: revisão 

narrativa da literatura. Acta Paulista de Enfermagem, São Paulo, v. 25, n. spe1, p. 

150-4, 2012. 

Santos, Fania Cristina et al. Programa de autogerenciamento da dor crônica no 

idoso: estudo piloto. Revista Dor [online]. 2011, v. 12, n. 3 [Acessado 26 Setembro 

2021] , pp. 209-214. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S1806-

00132011000300003>. Epub 11 Out 2011. ISSN 2317-6393. 

https://doi.org/10.1590/S1806-00132011000300003. 

SANTOS JKV, GOMES JÚNIOR VFF, SOUZA A S, FARIAS NS, MARQUES S S, 

COSTA JM. Socio-demographic and physical-functional profile of low back pain 

patients assisted in {Manaus}-{AM}. Rev Dor. 2015;16(4):272–5. 

SANTOS, A. M. B.; PEREIRA, C. A. B.; MARQUES, A. P. Depressão e qualidade de 

vida em pacientes com fibromialgia. Revista Brasileira de Fisioterapia, v.12, n.9, 

p.231-126, 2015. 

http://himssni.pbworks.com/f/Standard%2BNursing%2BLanguage%2BOJIN.pdf


132 

 

SALVADOR, A.S., et al. Construindo a Multiprofissionalidade: um Olhar sobre a 

Residência Multiprofissional em Saúde da Família e Comunidade. Revista Brasileira 

de Ciências da Saúde. Vol 15 Nº 3 Páginas 329-338, 2011. 

SHANTHANNA, H., STRAND, N. H., PROVENZANO, D. A., LOBO, C. A., ELDABE, 

S., BHATIA, A., 566 . . NAROUZE, S. (2020b). Caring for patients with pain during 

the COVID-19 567 pandemic: Consensus recommendations from an international 

expert panel. 568.  Anaesthesia. doi:10.1111/anae.15076 

SILVA, SMC et al. Impairment of quality of life due to anxiety and depression in 

patients with chronic pain. BrJP [online]. 2021 [Acessado 5 Setembro 2021], 

Disponível em: <https://doi.org/10.5935/2595-0118.20210038>. Epub 25 Ago 2021. 

ISSN 2595-3192. https://doi.org/10.5935/2595-0118.20210038. 

SILVA S I et al.. Aplicabilidade da teoria da adaptação de sister calista roy na prática 

de enfermagem. Anais III JOIN / Edição Brasil... Campina Grande: Realize Editora, 

2017. Disponível em: <https://editorarealize.com.br/artigo/visualizar/49537>. Acesso 

em: 06/07/2021  

SILVA MS, HORTENSE P, NAPOLEÃO AA, STEFANE T. Autoeficácia, intensidade 

de dor e qualidade de vida em indivíduos com dor crônica. Rev. Eletr. Enf. [Internet]. 

2016 [acesso em: 05/mai/19];18:e1145. Disponível em: 

http://dx.doi.org/10.5216/ree.v18.29308 

SILVA RC, FERREIRA MA. A dimensão da ação nas representações sociais da 

tecnologia no cuidado de enfermagem. Esc Anna Nery Rev Enferm. 2011;15(1):140-

8. 

SILVA JO, ARAÚJO VMC, CARDOSO BGM, CARDOSO MGM. Dimensão espiritual 

no controle da dor e sofrimento do paciente com câncer avançado: relato de caso. 

Rev Dor [Internet]. 2015 [acesso 9 fev 2020];16(1):71-4. DOI: 10.5935/1806-

0013.20150014 

SILVA RP. Cuidado de enfermagem durante o processo de adaptação entre pais e 

recém nascidos com anomalias congênitas [dissertação]. Florianópolis: Universidade 

Federal de Santa Catarina, Pós Graduação em Enfermagem ; 2009. 350 p. 



133 

 

SILVEIRA LC, VIEIRA AN, MONTEIRO ARM, MIRANDA KCL, SILVA LF. Cuidado 

clínico em enfermagem: desenvolvimento de um conceito na perspectiva de 

reconstrução da prática profissional. Esc. Anna nery. 2013;17(3):548-554 

SOCIEDADE BRASILEIRA PARA O ESTUDO DA DOR. Hospital sem dor diretrizes 

para implantação da dor como 5º sinal vital. São Paulo, 2013. Disponível em: < 

http://www.dor.org.br/profissionais/5_sinal_vital.asp>. Acesso em: 15/01/2018 

SOUZA ML, SARTOR VVB, PADILHA MICS, PRADO ML. O cuidado em 

enfermagem: uma aproximação teórica. Texto Contexto Enferm. 2005;14(2):266-70. 

SOUZA JB, GROSSMANN E, PERISSINOTTI DMN, DE OLIVEIRA JUNIOR JO, DA 

FONSECA PRB, POSSO IP. Prevalence of chronic pain, treatments, perception, and 

interference on life activities: Brazilian population‐based survey. Pain Res Manag. 

2017:2017:4643830. 

SORENSEN K, VAN DEN BROUCKE S, FULLAM J, DOYLE G, PELIKAN J, 

SLONSKA Z, et al. Health literacy and public health: a systematic review and 

integration of definitions and models. BMC Public Health 2012; 25:80 

SULLIVAN, M. J., THORN, B., HAYTHORNTHWAITE, J. A., KEEFE, F., MARTIN, 

M., BRADLEY, L. A., & LEFEBVRE, J. C. (2001). Theoretical perspectives on the 

relation between catastrophizing and pain. The Clinical journal of pain, 17(1), 52–64. 

https://doi.org/10.1097/00002508-200103000-00008 

TAYLOR, C.; SPARKS, S. R. Manual de diagnóstico de enfermagem. Rio de Janeiro 

Guanabara Koogan, 2007.  

The Joanna Briggs Institute. Joanna Briggs Institute Reviewer’s Manual. 2011 

edition. Adelaide: Institute Joanna Briggs; 2011. 

THIOLLENT, Michel. Notas para o debate sobre pesquisa-ação. In: BRANDÃO, 

Carlos Rodrigues (Org.). Repensando a pesquisa participante. 3. ed. São Paulo: 

Brasiliense, 1987. p. 82-103.  

THIOLLENT, Michel. Metodologia da pesquisa-ação. 18. ed. São Paulo: Cortez, 

2011. 

https://doi.org/10.1097/00002508-200103000-00008


134 

 

TONG A, SAINSBURY P, CRAIG J. Consolidated criteria for reporting qualitative 

research (COREQ): a 32-item checklist for interviews and focus groups. Int J Qual 

Health Care. 2007;19(6):349-357. 

TODOROV, João Claudio. Sobre uma definição de comportamento. Perspectivas,  

São Paulo ,  v. 3, n. 1, p. 32-37,   2012 .Disponível em 

<http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2177-

35482012000100004&lng=pt&nrm=iso>. acessos em  19  maio  2019. 

VALE, G. E.;PAGLIUCA, F.M.L.. Construção de um conceito de cuidado de 

enfermagem: contribuição para o ensino de graduação. REBEn, 2011; 64(1):106-113 

VAN HECKE O., TORRANCE N., SMITH B.H. Chronic pain epidemiology and its 

clinical relevance. British Journal of Anaesthesia,  2013; 111  (1) , pp. 13-18.  

VASCONCELOS, Fernando Holanda; ARAÚJO, Gessi Carvalho de. Prevalência de 

dor crônica no Brasil: estudo descritivo. Brazilian Journal of Pain, São Paulo, v. 1, n. 

2, p. 176-179, abr./jun. 2018. 

VIANA, D.L.; DUPAS, G.; PEDREIRA, M.L.G. A avaliação da dor da criança pelas 

enfermeiras na Unidade de Terapia Intensiva. Pediatria (São Paulo). São Paulo, v. 

28, n. 4, p. 251-261, 2006. 

VICTORA C. Sofrimento social e a corporificação do mundo: contribuições a partir da 

antropologia. Reciis [Internet]. 2011 [acesso 21 set 2020];5(4):3-13. DOI: 

10.3395/reciis.v5i4.764  

WADE, J. B., RIDDLE, D. L., & THACKER, L. R. (2012). Is pain catastrophizing a 

stable trait or dynamic state in patients scheduled for knee arthroplasty?. The Clinical 

journal of pain, 28 (2), 122–128. https://doi.org/10.1097/AJP.0b013e318226c3e2 

ZAVARIZZI CP, ALENCAR MCB. Afastamento do trabalho e os percursos 

terapêuticos de trabalhadores acometidos por LER/Dort. Saúde em Debate. 

2018;42(116):113-24 

ZIGMOND AS, SNAITH RP - The hospital anxiety and depression scale. Acta 

Psychiatr Scand, 1983;67:361-370. 

 

https://doi.org/10.1097/AJP.0b013e318226c3e2


135 

 

9 ANEXOS:  

Questionário de qualidade de vida SF-36 
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Escala Hospitalar de Ansiedade e Depressão 
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Escala de Pensamento Catastrófico 
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Aprovação no comitê de ética 
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10  APÊNDICE 

 

01- Planilha de dados para o perfil sócio clínico 

 

 

 

 

 

02- Planilha de dados para o perfil clínico 
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03- Planilha de dados para análise da Qualidade de Vida 

 

 

 

 

 

04- Planilha de dados para análise da Ansiedade e Depressão e 

Pensamentos Catastróficos 
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05- Instrumento do Telemonitoramento 

 

 

TELEMONITORAMENTO SEMANAL PARA PESQUISA - pacientes do  PI  

Nome:  _________________________________________ PRONT: __________________ 

Última consulta:_______________                       Profissional: __________________________ 

 

 Apresentação pessoal 

 

 

QUESTIONAMENTO  CENTRAL:  CONTE SOBRE SUA VIDA, SEU DIA A 

DIA, COM O VIVER COM DOR CRÔNICA.  

 

 

Abordar:  

 A pandemia. 

 Sentimentos.  

 O que tem feito para ajudar?  

 Rede de Apoio. 
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06- 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 A SIGNIFICAÇÃO DA DOR 

CRÔNICA E A INTERFACE ENTRE QUALIDADE DE VIDA, ANSIEDADE, DEPRESSÃO E 

PENSAMENTO CATASTRÓFICO: O DESAFIO DO PROGRAMA INTEGRADOR. 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. O 

objetivo geral: avaliar o viver com dor crônica de pacientes atendidos no Programa  Integrador do 

INTO e o cuidado interprofissional. 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 necessária 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 por meio desta pesquisa serão 

confidenciais e asseguramos o sigilo sobre sua participação. Os dados da pesquisa serão divulgados 

de forma a não possibilitar sua identificação sendo utilizados 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 
 

 

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 

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

