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Ali YCMM. Intervenção interprofissional breve para manejo da dor crônica: estudo 
piloto [dissertação]. São Paulo: Escola de Enfermagem, Universidade de São Paulo; 
2020. 

RESUMO 

Introdução: A dor crônica provoca impacto negativo na qualidade de vida dos 
indivíduos e requer atenção interprofissional. Objetivo: Avaliar a aceitabilidade e 
viabilidade da intervenção interprofissional “Programa de Controle da Dor Crônica”; 
Avaliar os efeitos da intervenção na crença de autoeficácia, na intensidade da dor, 
incapacidade, fadiga e sintomas depressivos de pessoas com dor crônica; Verificar a 
correlação da incapacidade com a crença de autoeficácia, intensidade da dor, fadiga 
e sintomas depressivos. Método: Estudo quase-experimental do tipo piloto que incluiu 
adultos com dor crônica de intensidade moderada a intensa. A intervenção foi 
elaborada com base na Teoria da Autoeficácia e Classificação das Intervenções de 
Enfermagem e utilizou estratégias educativas e Cognitivo-Comportamentais. O 
Programa foi realizado em grupo, ao longo de seis semanas, com um encontro 
semanal de duas horas de duração, aplicado por duas enfermeiras, uma psicóloga e 
uma fisioterapeuta. O conteúdo do Programa incluiu estratégias educativas sobre o 
manejo da dor, alongamento e técnicas de relaxamento. A aceitabilidade da 
intervenção foi analisada por meio da taxa de aceitação em participar do estudo, taxa 
de retenção (frequência nas sessões), taxa de adesão às recomendações e satisfação 
por autorrelato. A viabilidade foi analisada pela exequibilidade da implementação da 
intervenção, disponibilidade, qualificação e treinamento das interventoras, recursos 
materiais, contexto, fidelidade ao manual da intervenção e alcance da população alvo. 
Os participantes foram avaliados antes e após a intervenção por meio do Questionário 
de Autoeficácia sobre Dor, Escala Visual Numérica de dor, Questionário de 
incapacidade relacionada à dor, Pictograma de fadiga e Inventário de Depressão de 
Beck. Os dados foram analisados por meio do teste t pareado e correlação de 
Pearson. Resultados: Entre 48 participantes elegíveis, 25 iniciaram o programa (taxa 
de aceitação = 52%), 15 concluíram (taxa de retenção = 60%) e 56% participaram de 
quatro a seis sessões. A taxa de adesão às recomendações do Programa foi muito 
boa para o alongamento (100%), relaxamento (73,3%) e moderada para caminhada 
(53,3%). Os participantes consideraram “ótimo”: acesso ao local (83,3%), sala 
(66,6%), conteúdo abordado (86,6%) e número de sessões (46,6%). Todos os 
participantes (100%) afirmaram que o programa deveria ter mais sessões ou poderia 
ser uma atividade contínua. A análise pós intervenção mostrou aumento significativo 
da autoeficácia (p=0,004) e redução significativa da intensidade da dor (p=0,024), 
incapacidade (p=0,012), fadiga (p=0,001) e sintomas depressivos (p=0,042). A análise 
da correlação entre incapacidade e as demais variáveis mostrou correlação negativa 
moderada entre incapacidade e autoeficácia (r = -0,601; p<0,001) e positiva moderada 
entre incapacidade e fadiga (r = 0,603; p<0,001) e incapacidade e sintomas 
depressivos (r = 0,545; p<0,001). Não se observou correlação significativa entre 
incapacidade e intensidade da dor. Conclusões: A intervenção interprofissional breve 
foi considerada aceitável e viável para pacientes com dor crônica. Além disso, 
contribuiu para melhorar a percepção de autoeficácia e reduzir a incapacidade, 
intensidade da dor, fadiga e sintomas depressivos. Esta intervenção pode ser aplicada 
na atenção primária e em serviços ambulatoriais especializados, devendo ser testada 
em ensaios clínicos randomizados com amostras maiores. 
 



 

PALAVRAS-CHAVE: Dor crônica. Autoeficácia. Educação Interprofissional. 
Enfermagem. Terapia Cognitivo-Comportamental. Estudos de Viabilidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ali YCMM. Brief interprofessional intervention for chronic pain management: pilot study 
[dissertation]. Sao Paulo: School of Nursing, University of Sao Paulo; 2020. 

ABSTRACT 

Introduction: Chronic pain causes negative impact on quality of life and requires 
interprofessional attention. Objective: To evaluate the acceptability and feasibility of a 
brief intervention “Chronic Pain Management Program”; To evaluate the effects of the 
intervention on self-efficacy, pain, disability, fatigue and depressive symptoms in 
chronic pain patients; To assess the correlation between disability and self-efficacy, 
pain, fatigue and depressive symptoms. Method: A quasi-experimental pilot study that 
included chronic pain adults with moderate to severe pain. The intervention was based 
on Self-efficacy Theory, Nursing Interventions Classification, educative, and Cognitive 
Behavioral strategies. The Program was delivered in group, during six weeks, with two 
hours sessions, once a week, conducted by two nurses, a physiotherapist and a 
psychologist. The program content included educational strategies about pain 
management, stretching, and relaxation techniques. Acceptability analyzes the 
enrollment rate to participate on the study, retention rate (frequency in session), 
recommendation adherence rate and satisfaction by self-report. Feasibility analyzes 
the practicality of implementing the intervention through availability, quality, and 
training of interventionists, material resources, context, fidelity to intervention manual, 
and reach to the target population. The patients were evaluated before and after the 
intervention by the Pain Self-Efficacy Questionnaire, Visual Numerical Pain Scale, Pain 
Disability Questionnaire, The Fatigue Pictogram, and Beck Depression Inventory. The 
data were analyzed using the paired t test and Pearson's correlation. Results: 
Between 48 eligible patients, 25 began the program (enrollment rate = 52%), 15 
completed (retention rate = 60%) and 56% has participated on 4 – 6 sessions. The 
recommendation adherence rate was good for stretching (100%) and relaxation 
technique (73.3%), moderate to walking (53.3%). The participants considered as 
“Great”: access to the meeting room (83.3%), room (66.6%), information content 
(86.6%) and number of sessions (46.6%). All participants (100%) stated that the 
program should have more sessions or could be a continuous activity. The analysis 
after intervention showed significant increase in self-efficacy (p=0.004) and significant 
decrease in pain intensity (p=0.024), disability (p=0.012), fatigue (p=0.001) and 
depressive symptoms (p=0.042). Correlations between disability and other variables 
showed moderate negative correlation between disability and self-efficacy (r=-0.601; 
p<0.001) and moderate positive correlations between disability and fatigue (r=0.603; 
p<0.001) and disability and depressive symptoms (r=0.545; p<0.001). There was no 
significant correlation between disability and pain intensity. Conclusion: The brief 
interprofessional intervention was considered acceptable and feasible to chronic pain 
patients. Furthermore, contributed to increase self-efficacy belief and to decrease 
disability, pain intensity, fatigue, and depressive symptoms. This intervention can be 
applied in primary health care or specialized outpatients’ settings and should be tested 
in randomized clinical trials with larger samples.   

 
 

Keywords: Chronic pain. Self-efficacy. Interprofessional education. Nursing. 
Cognitive Behavioral Therapy. Viability studies. 
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1. INTRODUÇÃO 



I n t r o d u ç ã o  | 19 

 

1. INTRODUÇÃO 

A definição clássica de dor da International Association for the Study of Pain 

(IASP), proposta desde 1979,  afirma que dor “é uma experiência sensorial e 

emocional desagradável, associada a uma lesão tecidual real ou potencial ou descrita 

nestes termos”(1). Diante desta definição, profissionais e pessoas envolvidas na área 

propuseram atualização da definição com o intuito de se considerar os novos 

conhecimentos sobre o assunto, o que levou a IASP a formar uma força tarefa em 

2018 com membros de diversos países para avaliar a definição. 

Após longo processo de discussões para se chegar a um consenso, a nova 

definição de dor proposta pela IASP e traduzida para a língua portuguesa pela 

Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor (SBED) é “Uma experiência sensitiva e 

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

tecidual real ou potencial” (2). 

A dor é considerada crônica quando não desaparece após a cura de uma lesão 

ou está relacionada a processos patológicos crônicos(3,4). Do ponto de vista clínico, a 

dor é considerada crônica quando persiste por mais de três meses, de modo contínuo 

ou intermitente. Já para pesquisa, a dor é considerada crônica quando persiste por 

seis meses ou mais. 

Estudos realizados em diferentes populações indicam que a prevalência de dor 

crônica na população geral varia entre 30 e 45%(5–10), enquanto que estudo descritivo 

realizado no Brasil destacou que a prevalência variou entre 29,3 a 73,3%(11). A dor 

crônica afeta diversas dimensões da qualidade de vida, podendo provocar prejuízos 

físicos, emocionais e sociais, como afastamento do trabalho, entre outros problemas 

(5–10). 

A dor crônica, muitas vezes, está associada à presença de sintomas 

depressivos(12). Estudo realizado nos Estados Unidos, indicou que indivíduos com dor 

crônica possuem três vezes mais chances de ter depressão em comparação com 

aqueles sem dor crônica(13). Em São Paulo, pesquisa realizada em ambulatório de 

tratamento de dor crônica verificou que 48% dos pacientes apresentavam 

depressão(14). Em contrapartida, pacientes com depressão têm risco três vezes maior 
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de desenvolver dor crônica(13). Porém, a relação causal entre dor crônica e depressão 

ainda não está bem estabelecida e sabe-se apenas que estão inter-relacionadas (12,14). 

Fadiga também é frequente em pacientes com dor crônica e depressão. Estudo 

que avaliou pacientes com dor lombar crônica identificou 26% de fadiga, que esteve 

associada à depressão e crença de autoeficácia(15). Pesquisa desenvolvida em 

Portugal, indicou que a presença de fadiga foi frequente em pacientes com dor lombar 

e esteve associada à intensidade da dor e incapacidade(16). Estudos em pacientes com 

câncer indicam correlação significativa entre fadiga e dor, com os dois sintomas 

influenciando-se mutuamente(17). 

Outro fator impactante na qualidade de vida de muitos indivíduos com dor 

crônica é a incapacidade relacionada à dor(12,18), pois a dor muitas vezes prejudica o 

desempenho de atividades de vida diária como autocuidado, atividades profissionais 

e pessoais, entre outros. Estudo brasileiro que avaliou pessoas com dor crônica 

destacou que 41% dos participantes encontravam-se desempregados por 

consequência da dor crônica(12). Pesquisa que avaliou pessoas com dor lombar 

crônica concluiu que, a presença de incapacidade nestes pacientes esteve associada 

à ausência de trabalho remunerado, autoeficácia baixa e sintomas depressivos(14). 

Assim, a presença da incapacidade pode ser considerada uma variável de maior 

importância na vida do indivíduo com dor crônica e que merece destaque e enfoque 

nas intervenções, tratamentos e estudos. 

A crença de autoeficácia também é uma variável importante no contexto da dor 

crônica, definida como a percepção pessoal da capacidade de desempenhar 

determinados comportamentos para chegar a resultados desejados(19). A autoeficácia 

pode ser compreendida como autoconfiança para desempenhar atividades e está 

relacionada a situações específicas(20). Pessoas com autoeficácia mais elevada 

tendem a apresentar menos sintomas depressivos, maior facilidade de adesão ao 

tratamento, menor incapacidade física e melhores resultados no manejo da dor 

crônica(21). 

As intervenções educativas com enfoque cognitivo-comportamental têm 

beneficiado pacientes com dor crônica e podem contribuir para melhorar a autoeficácia 

dos doentes(22,23). Estudo realizado nos Estados Unidos, demonstrou que uma 



I n t r o d u ç ã o  | 21 

 

intervenção com estratégias educativas e Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC) 

aplicada em grupo, proporcionou melhora significativa na autoeficácia para manejo da 

dor de pessoas com dor crônica(23). 

Intervenções de enfermagem que utilizam estratégias educativas e técnicas da 

TCC também tem demonstrado resultados promissores para pacientes com dor 

crônica, contribuindo para melhorar o conhecimento, ampliar a integração, estimular o 

autocuidado, reduzir a intensidade da dor e os sintomas depressivos, além de 

melhorar a percepção de autoeficácia dos pacientes(18,23–27). 

Atualmente há intervenções com características diversas, e um aspecto a ser 

destacado é o tempo de duração/entrega da intervenção. Há intervenções 

consideradas “intensivas”, pois ocorrem em dias consecutivos e/ou com elevada carga 

horaria como, por exemplo, sessões com 8h/dia, cinco dias/semana durante 4 

semanas(23,28). As intervenções “longas” são compostas por vários dias com intervalos 

maiores entre as sessões, chegando a completar meses de programa(29–31), e as 

intervenções com curta duração, conhecidas como intervenções “breves” que são 

caracterizadas como aquelas possuem curta duração e com baixa carga horária(21,32). 

Este tipo de intervenção evidencia que, apesar de ser considerada breve, apresenta 

resultados significativos e até mesmo semelhantes em relação às intervenções longas. 

Além disso, pode apresentar menor custo de execução e menor taxa de abandono ao 

longo das sessões. 

O efetivo manejo da dor crônica, no entanto, é um desafio complexo e requer 

abordagens interprofissionais colaborativas, que vão além da expertise isolada de 

apenas uma das profissões da área da saúde(33). Diversas pesquisas mostram os 

benefícios da atuação interprofissional para alcançar resultados positivos em saúde, 

especialmente na área de dor(34–37). 

1.1 Dor crônica  

A dor crônica causa impacto negativo em diversas áreas da vida. Os principais 

aspectos afetados são: físico, psicológico, social, cognitivo e econômico(38). 

O impacto físico da dor crônica pode levar a dificuldade de realização de 

atividades da vida diária, dificuldades para realizar as atividades de trabalho e 
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incapacidade física(38,39). Do ponto de vista psicológico, a dor constante está 

relacionada a sintomas de ansiedade, irritabilidade, tristeza e depressão(38). No 

aspecto social, a dor crônica tende a levar ao isolamento, evitação de atividades 

sociais e de lazer, absenteísmo, perda de produtividade e afastamentos do 

trabalho(38,39). Outros fatores afetados pela dor crônica são os cognitivos e 

econômicos(38,39). 

A fadiga também é um sintoma que pode estar presente em pessoas com dor 

crônica, é considerada de difícil identificação e não está bem definida pela literatura. 

Para isso, uma análise deste conceito para a área da saúde, esclareceu que a fadiga 

é observada pelo relato verbal de cansaço excessivo, dificuldade na realização de 

atividades cotidianas e pelo descanso não reparador. A fadiga é considerada como 

uma experiência abstrata, sendo possível apenas por meio da expressão oral do 

indivíduo(40). 

A avaliação da fadiga pode ser um diferencial a ser analisado em pessoas com 

dor crônica, visto que outros sintomas podem estar associados a ela. Estudo que 

avaliou a fadiga em pessoas com dor lombar crônica mostrou que a fadiga esteve 

associada a sintomas depressivos e autoeficácia baixa, sugerindo que a redução dos 

sintomas depressivos e o fortalecimento da autoeficácia podem ter um papel no 

controle da fadiga(15). 

Considerando todos os prejuízos relacionados à presença de dor crônica, há 

uma série de opções de tratamento, farmacológico e não farmacológico, que podem 

contribuir para o sucesso da terapêutica. Enfatiza-se aqui o tratamento multimodal 

para a dor crônica, com a utilização de diferentes estratégias, visando melhorar a 

funcionalidade e a qualidade de vida das pessoas que convivem com esta condição. 

Embora existam muitas abordagens possíveis, ainda sem consenso, há resultados 

promissores para o tratamento da dor(41–45). 

Dentre as possibilidades de estratégias para manejo da dor, a prática regular 

de exercícios físicos estimula o sistema modulador da dor e pode reduzir sua 

intensidade, além de auxiliar na saúde de modo geral e no controle de doenças 

associadas(31,46,47). É fundamental no tratamento de indivíduos com dor 

musculoesquelética, sendo considerado como tratamento não farmacológico(46). Vale 
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lembrar, no entanto, que as recomendações sobre tipo, dose e intensidade adequada 

de exercícios para que se obtenham resultados significativos, ainda não estão bem 

estabelecidas(38,46). 

As técnicas de relaxamento também são recomendadas para pessoas com dor 

crônica, pois promovem redução da tensão muscular e diminuição dos níveis de 

estresse. A prática do relaxamento amplia a autoconsciência corporal, que influência 

a sensação de bem-estar e a percepção de autocontrole(38,39). 

Diversas técnicas de relaxamento podem ser implementadas para pessoas com 

dor crônica(38,39): relaxamento autógeno, relaxamento muscular progressivo, 

meditação mindfulness, meditação transcendental, entre outras. 

Além das técnicas de relaxamento, outros métodos físicos como massagem, 

aplicação de calor e frio, acupressão, hidroterapia e acupuntura, têm se destacado 

cada vez mais no manejo da dor crônica e são recomendados para complementar o 

tratamento medicamentoso(38,48). 

Estratégias educativas e psicoeducativas também são bastante utilizadas pelos 

enfermeiros e outros profissionais de saúde para auxiliar no manejo da dor crônica. 

Diversos estudos utilizaram estratégias educativas e alcançaram resultados 

significativos na redução da intensidade da dor e em outros sintomas apresentados 

pelos participantes, como: ansiedade, fadiga e sintomas depressivos(18,22,23,25,27). 

Autoeficácia e funcionalidade também aumentaram significativamente após a 

aplicação de estratégias educativas para pacientes com dor crônica(18,22,23,25,27) . 

Intervenções educativas, aplicação de métodos físicos e técnicas de 

relaxamento são componentes das intervenções de enfermagem para manejo da dor 

crônica, que estão entre as intervenções propostas pela Classificação Internacional de 

Intervenções de Enfermagem (NIC)(49). Ao escolher as intervenções pertinentes à 

realização de uma intervenção de enfermagem, podem ser combinadas para atingir 

um determinado objetivo. Assim, constituem-se como ingredientes ativos de um 

Programa de Controle da Dor Crônica. 
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Diversos estudos, em diferentes países, têm utilizado intervenções 

interprofissionais ou conduzidas exclusivamente por enfermeiros com resultados 

positivos(18,22,31,47,50,51). 

Estudos que testaram programas de manejo da dor crônica com equipes 

interprofissionais utilizaram diferentes componentes: exercícios de flexibilidade e 

alongamento, estratégias educativas e técnicas de relaxamento, reduzindo 

significativamente a intensidade da dor, os sintomas depressivos, o estresse e a 

ansiedade(18,23,50). 

As autoras Sidani e Braden (2011) propõem critérios rigorosos e sistematizados 

para elaboração de intervenções, visando a obtenção de resultados de sucesso e que 

garantam sua replicação de modo fidedigno(52). Porém, antes mesmo de implementar 

uma intervenção em um determinado serviço de saúde recomenda-se fortemente a 

execução de um processo sistemático, em diversas fases, que permitam desenhar 

uma intervenção realmente eficaz para atingir o problema que se deseja abordar. 

Neste sentindo, uma das etapas é o estudo piloto, que permite a avaliação da 

aceitabilidade da intervenção (julgamento das pessoas envolvidas - participantes e 

profissionais), e viabilidade da intervenção (avaliação da estrutura e contexto)(52). 

Com base nas informações obtidas por meio da avaliação da aceitabilidade e 

viabilidade, é possível identificar pontos positivos da intervenção e aspectos a serem 

aprimorados, refinando a intervenção inicialmente proposta. Além disso, o estudo 

piloto permite o cálculo da amostra ideal para um estudo clínico mais robusto, com a 

finalidade de avaliar a eficácia da intervenção. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO METODOLÓGICO 

A proposta de intervenção de interprofissional breve testada neste estudo foi 

baseada na Teoria da Autoeficácia de Bandura (1977)(19) e utilizou estratégias da 

Terapia Cognitivo-Comportamental(53–55), seguindo as recomendações de Sidani e 

Braden (2011) para testar a viabilidade e aceitabilidade de intervenções(52). 

 

2.1 Autoeficácia e dor crônica 

O conceito de autoeficácia foi proposto por Albert Bandura em 1977(19) no 

contexto da Teoria Social Cognitiva (1986)(56) que explica o modo de agir do indivíduo, 

que decide sobre seus atos e age para conquistar seu próprio desenvolvimento. Entre 

os tópicos abordados, autorreflexão é a característica mais significante nesta teoria e 

a autoeficácia é considerada um determinante crítico, já que os indivíduos regulam 

seus próprios pensamentos e comportamentos com base nessa crença(57). 

A autoeficácia é uma crença, caracterizada pela autoconfiança em realizar 

determinadas ações com êxito, a fim de alcançar o sucesso desejado. A crença de 

autoeficácia é composta por quatro fontes de informações(19): 

Realizações pessoais: são consideradas como elementos essenciais na 

percepção de autoeficácia, já que o próprio indivíduo as vivenciou. As experiências de 

sucesso fortalecem a crença de autoeficácia e as experiências de fracasso a 

enfraquecem. 

Observação de experiências: O ato de observar as pessoas realizando 

atividades desafiadoras sem resultados adversos, pode gerar no observador 

motivação para realizá-las. Este elemento pode trazer resultados significativos e 

contínuos. No entanto, possui um peso menor do que as realizações pessoais, na 

formação da crença de autoeficácia.  

Persuasão verbal: é uma estratégia muito utilizada pelos profissionais de 

saúde, para influenciar o comportamento dos indivíduos, motivando-os a enfrentarem 

situações desafiadoras. Esta prática pode contribuir para fortalecer a autoeficácia, no 

entanto, tem um impacto menor. 



R e f e r e n c i a l  T e ó r i c o  M e t o d o l ó g i c o  | 26 

 

Estados emocionais: a resposta emocional interfere na percepção individual 

das capacidades, forças e vulnerabilidades em relação a situações desafiadoras. 

Emoções negativas diminuem a percepção de autoeficácia. Assim, a redução dos 

níveis de estresse, ansiedade e medo promovem melhora na percepção de 

autoeficácia, e maior chance de sucesso nas atividades a serem desempenhadas. 

Diversos estudos demonstraram relação entre autoeficácia elevada com melhor 

controle da dor, melhor funcionalidade e menos sintomas depressivos em pessoas 

com dor crônica(20,58,59), sugerindo que a crença de autoeficácia pode ser trabalhada 

por meio de intervenções que visem melhorar os resultados de doentes com dor 

crônica(20,21,60,61). Vale a pena ressaltar que, o fortalecimento da autoeficácia pode 

contribuir para as modificações de comportamento necessárias para o manejo da dor 

crônica. 

 

2.2 Terapia Cognitivo-Comportamental em grupo e dor crônica  

A Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC) é considerada a primeira linha de 

tratamento psicossocial para indivíduos com dor crônica e objetiva abordar os 

aspectos físicos, psicológicos e sociais e tem efeitos sobre a dor e problemas 

associados(53,62,63). 

A terapia cognitiva foi desenvolvida como psicoterapia para tratamento de 

depressão e seu objetivo é alcançado por meio da resolução de problemas e 

alterações em pensamentos e comportamentos inapropriados, focando 

majoritariamente no momento presente(64).  

O modelo cognitivo considera que o estado de humor e os comportamentos são 

determinados pelas interpretações do indivíduo frente a um evento, ou seja, a situação 

em si não determina o que ela sente, mas sim a interpretação que se faz da situação. 

Em diversas situações durante a vida os pensamentos ocorrem de maneira 

espontânea e rápida, conhecidos como pensamentos automáticos, que em geral são 

tomados como verdade e influenciam a forma como o indivíduo se sente(63). 

Pensamentos automáticos negativos podem levar a sentimentos e comportamentos 

disfuncionais(63). 
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A TCC baseia-se na tríade cognitiva (pensamento – emoção – comportamento) 

e estimula o paciente a observar nas situações do seu cotidiano, momentos de 

mudança de humor. Nestes momentos o paciente deve observar, e se possível anotar, 

os pensamentos automáticos e emoções frente às situações. Ao longo das sessões o 

paciente aprende a questionar os pensamentos automáticos e buscar evidências 

sobre a validade desses pensamentos. Em seguida, os pacientes são estimulados a 

pensar em visões alternativas sobre a situação e refletir sobre a resposta emocional 

que se segue. A partir destes exercícios de autoanálise e reflexão é possível trabalhar 

na modificação de pensamentos automáticos negativos e crenças disfuncionais(63,65). 

Para auxiliar na identificação de pensamentos automáticos disfuncionais, pode-

se utilizar um instrumento para registro e melhor identificação e reflexão. Este 

instrumento é conhecido como Registro de Pensamento Disfuncional (RPD) e possui 

os seguintes tópicos: situação, pensamento automático, emoção, resposta adaptativa 

e resultado(66). 

Na TCC para grupos, recomenda-se que a aprendizagem seja o objetivo 

principal, mas deve-se considerar as experiências individuais, a aquisição de novas 

habilidades e a troca de experiências entre os participantes do grupo(55). Além disso, 

a TCC contribui para o alívio dos sintomas relacionados a dor crônica e pode contribuir 

para melhorar a qualidade de vida(31,47,55). 

A TCC tem se destacado por ser uma intervenção que promove a redução da 

dor e da incapacidade relacionada à dor crônica por meio da modificação de 

pensamentos negativos e aquisição de novas habilidades para lidar com a 

dor(31,47,53,62). 

Estudo que testou a efetividade de um programa multidisciplinar com 

abordagem Cognitiva-Comportamental para dor crônica acompanhou os pacientes em 

seguimento de seis meses e um ano. Os autores concluíram que a intervenção reduziu 

a percepção de dor, melhorou a qualidade de vida e contribuiu para melhorar o 

autocuidado de pacientes com dor crônica(31). 

A aplicação da TCC está respaldada pelo parecer normativo nº002/2012 do 

Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) que o Enfermeiro é também um dos 
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profissionais com autorização para sua realização por meio de cursos de pós-

graduação e especializações(67).  

Assim sendo, a utilização do modelo de TCC realizada em grupo pode 

beneficiar indivíduos com dor crônica, permitindo o aprendizado, a exposição e a troca 

de experiências.  

2.3 Aceitabilidade e viabilidade da intervenção: estudo piloto 

Os estudos do tipo piloto podem ter como objetivo principal testar a 

aceitabilidade e viabilidade de uma determinada intervenção(52). Não se encontrou 

estudo que tenha realizado esta etapa de avaliação de uma intervenção 

interprofissional, para população com dor crônica, no contexto nacional. Este tipo de 

estudo é útil para examinar com detalhes a intervenção proposta e aprimorar o 

desenho da intervenção, além de permitir cálculo da amostra, para estudos mais 

amplos(52). 

A aceitabilidade refere-se ao julgamento dos atores envolvidos em relação à 

intervenção proposta, seja pela população alvo, os interventores (profissionais que 

executam a entrega da intervenção) e/ou pelos profissionais relacionados.  

Em relação ao publico-alvo, já na realização do convite para participar de uma 

determinada intervenção, os participantes analisam intuitivamente se há vantagens e 

desvantagens. Segundo as autoras Sidani e Braden (2011)(52), estas analises 

reflexivas são: 

1) Adequação na abordagem do problema (a intervenção consegue afetar o 

problema?); 

2) Conveniência (a adesão à intervenção é conveniente?); 

3) Eficácia (a intervenção traz benefícios reais para a resolução/amenização do 

problema em curto e longo prazo?); 

4) Riscos (a intervenção traz desconfortos ou riscos?);   

5) Adesão (qual a disposição deve-se ter para seguir as ações propostas pela 

intervenção?). 
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Com bases nesses tópicos, é possível sanar estes pontos com o intuito de atrai-

los a participar.  

Além desses aspectos, outros fatores afetam a população-alvo, incluindo a 

compreensão, as crenças e os valores, e as experiências prévias, podendo agir de 

maneira direta ou indireta na avaliação da aceitabilidade intervenção. 

Os aspectos citados são de grande importância para a aceitabilidade, porém, 

alguns são muito pessoais e individuais. Deste modo, a aceitabilidade da intervenção 

pode ser avaliada durante o período da entrega, tendo como indicadores, a taxa de 

aceitação em participar, a frequência nas sessões pela taxa de retenção, a adesão às 

recomendações, os relatos dos participantes e as avaliações finais. 

A viabilidade de uma intervenção é verificada pela aplicabilidade da mesma, ou 

seja, pela avaliação dos meios e ações fundamentais para realizar a intervenção 

conforme o planejamento inicial. Nesta análise é possível identificar os problemas que 

surgem durante a implementação da intervenção, assim como as facilidades. A 

análise da viabilidade permite aprimorar a intervenção em futuros estudos(52).  

Os indicadores para avaliar a viabilidade de uma intervenção são:  

a) Disponibilidade e qualidade dos intervencionistas (habilidades pessoais e 

profissionais para entregar adequadamente a intervenção); 

b) Treinamento dos intervencionistas (preparo adequado para executar a entrega da 

intervenção); 

c) Recursos materiais (equipamentos, impressos, materiais educativos, canetas, etc); 

d) Contexto (localização, acessibilidade e características do ambiente físico e social); 

e) Fidelidade (implementar a intervenção exatamente como foi planejada); 

f) Alcance (possibilidade de participação dos indivíduos).  

Com base nestas características o estudo piloto permite aperfeiçoar a 

intervenção para uma entrega futura, pois é considerado o momento ideal para 

identificação dos obstáculos na implementação e avaliação, de modo geral, da 

intervenção proposta(52). 

Assim, este estudo buscou avaliar a aceitabilidade, a viabilidade e os efeitos de 

uma intervenção interprofissional breve no manejo da dor crônica. 
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3. HIPÓTESE  

A hipótese deste estudo é que a intervenção interprofissional breve “Programa 

de Controle da Dor Crônica” é aceitável e viável para aplicação em indivíduos com dor 

crônica no contexto ambulatorial.  

Espera-se que a intervenção interprofissional melhore a crença de autoeficácia 

das pessoas com dor crônica e que esta mudança contribua na redução da 

intensidade da dor, da incapacidade, da fadiga e dos sintomas depressivos 

relacionados à dor. 
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4. OBJETIVOS 

▪ Avaliar a aceitabilidade e viabilidade da intervenção interprofissional breve 

“Programa de Controle da Dor Crônica”;  

▪ Avaliar os efeitos da intervenção interprofissional breve na crença de 

autoeficácia; 

▪ Avaliar os efeitos da intervenção interprofissional breve na intensidade da dor, 

incapacidade, fadiga e sintomas depressivos de pessoas com dor crônica; 

▪ Verificar a correlação entre incapacidade e crença de autoeficácia, intensidade 

da dor, fadiga e sintomas depressivos de pessoas com dor crônica. 
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5. MÉTODO 

Trata-se de um estudo quase-experimental do tipo piloto(68), que foi 

desenvolvido na Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo (EEUSP), em 

parceria com o Ambulatório de Controle da Dor da Divisão de Anestesia (ACDDA) do 

Instituto Central do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade 

de São Paulo (ICHC-FMUSP).  

 

5.1 População e amostra  

A população do estudo foi composta por pessoas com dor crônica de etiologia 

variada. A amostra, não probabilística, foi composta por pessoas atendidas no ACDDA 

do ICHC-FMUSP, pessoas interessadas por meio de anúncio realizado na rede social 

Facebook® e demais pessoas indicadas por colegas da EEUSP que atenderam aos 

critérios de inclusão e aceitaram participar da intervenção interprofissional 

denominada “Programa de Controle da Dor Crônica” (PCDC). 

 Os critérios de inclusão foram: idade entre 18 e 65 anos, queixa de dor há mais 

de 6 meses, com intensidade moderada a intensa (intensidade da dor > 4), de acordo 

com a Escala Verbal Numérica de Dor (69) e residir na Região Metropolitana de São 

Paulo. Os critérios de exclusão foram: dor de origem oncológica, dificuldades de 

comunicação e compreensão, déficits motores e diagnóstico de demência.  

 

5.2 Recrutamento e seleção 

No ACDDA, a pesquisadora realizou análise de elegibilidade nos prontuários 

dos pacientes que aguardavam na sala de espera para passar em consulta médica. 

Aqueles que atenderam aos critérios de inclusão, foram convidados a passar pela 

entrevista de enfermagem antes da consulta médica. 

Na entrevista, foram esclarecidos os objetivos do Programa de Controle da Dor 

Crônica e realizado o convite para participar do estudo. Com a manifestação de 

interesse dos pacientes, foi solicitada a assinatura do Termo de Consentimento Livre 
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e Esclarecido (TCLE), sendo uma via para o paciente e uma para a pesquisadora 

(Apêndice A). 

 Na entrevista foram levantados dados sociodemográficos e clínicos (avaliação 

da dor e fadiga), por meio de um instrumento desenvolvido especialmente para 

pacientes com dor crônica (Apêndice B), baseado nos critérios da NANDA 

Internacional (Diagnósticos de Enfermagem)(70) e em consulta de enfermagem 

desenvolvida para pacientes com dor crônica(71). A Escala Visual Numérica de Dor(69) 

e o Pictograma de Fadiga(72) também foram utilizados na entrevista.  

Durante o período de recrutamento e seleção muitos pacientes relataram 

desejo de participar da intervenção, porém, a longa distância entre o local de estudo 

e suas residências e a falta de recursos para deslocamento dificultaria muito a 

participação ao longo de 6 semanas. Assim, optou-se por utilizar um anuncio 

publicado no Facebook® e pagina de divulgação e contato entre o interessado e a 

recrutadora para elevar o número de participantes. 

O anuncio foi realizado por apenas 24 horas de maneira objetiva, com intuito 

de encontrar pessoas com maiores chances de aceitação em participar do programa. 

Assim, alguns critérios de inclusão foram mais específicos e restritos: 

 Adultos entre 40 e 65 anos de idade; 

 Residentes no raio de 2 Km do local do estudo (EEUSP); 

 Palavras chave “fibromialgia” e “dor crônica”.  

Para os indivíduos que manifestaram interesse por meio de mensagem enviada 

à página de divulgação, a recrutadora solicitou o número para contato via ligação 

telefônica visando avaliar os critérios de inclusão (queixa de dor há mais de 6 meses,  

intensidade moderada a intensa, intensidade da dor > 4 de acordo com a Escala 

Verbal Numérica de Dor (69) e os critérios de exclusão (dor de origem oncológica, 

dificuldades de comunicação e compreensão, déficits motores e diagnóstico de 

demência) por meio da entrevista de enfermagem (Apêndice B) e preenchimento do 

instrumento de coleta de dados sociodemográficos e clínicos. 

Aqueles que atenderam os critérios de elegibilidade, foram convidados a 

participar. 
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Figura 1 – Fluxograma de recrutamento e retenção dos participantes no Programa de 

Controle da Dor Crônica. São Paulo, 2019. 
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5.3 Intervenção Interprofissional Breve: Programa de Controle da 

Dor Crônica  

A intervenção Interprofissional breve, testada neste estudo piloto, foi 

denominada Programa de Controle da Dor Crônica (PCDC) e foi idealizado e 

registrado na forma de um Manual da Intervenção desenvolvido pelas Enfermeiras, 

para guiar e padronizar a entrega da intervenção (Apêndice C). 

O PCDC foi testado com 6 semanas de duração, sendo um encontro semanal 

com duas horas de duração (quartas-feiras das 14h às 16h), totalizando 12 horas de 

intervenção. As atividades foram realizadas no Laboratório de Habilidades em 

Enfermagem (LabHabEnf) da EEUSP e o horário foi determinado de acordo com a 

disponibilidade de agenda das interventoras. A intervenção foi aplicada a 2 grupos 

(G1 e G2) consecutivos, com 10 a 15 pacientes cada um, totalizando 25 pacientes. 

Os grupos foram realizados de modo sequencial, ou seja, durante 6 semanas um 

grupo foi atendido, depois outro grupo de pacientes foi conduzido por mais 6 semanas. 

A intervenção foi aplicada por quatro profissionais, denominadas interventoras: 

uma enfermeira mestranda e principal pesquisadora (Interventora 1), uma enfermeira 

doutora em enfermagem, com aprimoramento em Terapia Cognitivo-Comportamental 

(Interventora 2), uma psicóloga com especialização em Terapia Cognitivo-

Comportamental (Interventora 3) e uma fisioterapeuta com especialização em 

Fisioterapia Aplicada à Ortopedia e Traumatologia, Reeducação Postural Global e 

Terapia Miofascial (Interventora 4). 

 Em cada sessão de duas horas, os pacientes tiveram uma hora com estratégias 

educativas, 45 minutos de alongamentos supervisionados e 15 minutos de 

relaxamento. 

Esta intervenção foi operacionalizada a partir de três bases teóricas: Teoria da 

Autoeficácia(19), Teoria Cognitivo-Comportamental(53–55,64) e Classificação das 

Intervenções de Enfermagem (NIC)(49). 

A crença de autoeficácia foi operacionalizada com base nas quatro fontes de 

informação da crença de autoeficácia, elementos chave no fortalecimento da crença 
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de autoeficácia: Realizações pessoais, observação de experiências (experiência 

vicária), persuasão verbal e estado emocional.  

Para promover experiências de realizações pessoais de sucesso, principal 

elemento de fortalecimento da crença de autoeficácia, foram estabelecidas metas 

individuais com os participantes com dor crônica, em relação às novas habilidades 

aprendidas na intervenção (realização de exercícios e técnicas de relaxamento com 

regularidade, estabelecimento de ritmo/regularidade para as atividades do dia-a-dia). 

O alcance das metas foi monitorado e valorizado, reforçando o alcance dos objetivos 

individuais estabelecidos. 

A observação de experiências foi operacionalizada por meio da realização dos 

exercícios de alongamento e relaxamento em grupo. A realização de atividades em 

grupo permitiu a observação dos demais participantes vencendo o desafio de retomar 

ou aprender uma nova atividade, apesar da dor, contribuindo no fortalecimento da 

crença de autoeficácia. 

A persuasão verbal foi operacionalizada por meio das orientações e estratégias 

educativas fornecidas pelas intervencionistas, que atuaram fornecendo reforço 

positivo e incentivo ao envolvimento com as atividades do PCDC. 

O estado emocional equilibrado foi promovido por meio da técnica de 

relaxamento com música e imaginação dirigida. Os participantes do PCDC tiveram em 

cada sessão, 15 minutos de relaxamento e foram orientados a praticar a técnica em 

casa, com o auxílio de músicas suaves. 

A TCC foi operacionalizada por meio da educação sobre a tríade cognitiva 

(pensamento – emoção – comportamento)(63). Os pacientes receberam informações 

sobre a tríade cognitiva e fizeram exercícios para ajudá-los a identificar a influência 

da percepção pessoal/interpretação dos eventos sobre suas emoções e 

comportamentos. Os exercícios cognitivos foram realizados com base nos exemplos 

de situações e pensamentos trazidos pelos próprios participantes com auxílio do 

instrumento de RPD(66) (Anexo A). Cada sessão contou com um tema central e os 

exercícios cognitivos foram orientados pelo tema central da sessão (Quadro 2). 
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Os pacientes realizaram tarefas de casa entre as sessões, que incluíam 

anotações sobre situações estressantes e pensamentos negativos, trabalhados pela 

psicóloga e enfermeiras na sessão seguinte. Estas tarefas ajudaram a fortalecer a 

reestruturação cognitiva por meio da compreensão da relação entre pensamento, 

emoção e comportamentos. 

As Intervenções de Enfermagem para controle da dor foram operacionalizadas 

por meio de atividades educativas e colaborativas entre interventoras e participantes, 

conforme as recomendações da NIC(49) selecionadas de acordo com a conveniência 

de abordagem no PCDC que estão expressas no quadro 1. 

Quadro 1 – Intervenções e atividades de enfermagem contempladas em cada sessão 

da intervenção interprofissional para manejo da dor crônica. São Paulo, 2019. 

Sessão Intervenções e atividades da NIC* 

 

1 

Usar estratégia terapêutica de comunicação para reconhecer a experiência de dor e 

transmitir aceitação da resposta do paciente à dor 

Ensinar os princípios de controle da dor 

2 Orientar sobre métodos farmacológicos de alívio da dor 

Encorajar o paciente a usar medicamento adequado para dor  

3 Encorajar o paciente a monitorar a própria dor e a intervir de forma adequada 

4 Reduzir ou eliminar fatores que precipitam ou aumentam a experiência de dor (medo, 

cansaço, monotonias, e falta de informação) 

5 Promover repouso/sono adequado para facilitar o alívio da dor 

6 Monitorar a satisfação do paciente com o controle da dor a intervalos específicos 

 

 

Ao longo 

das 

sessões 

Ensinar o uso de técnicas não farmacológicas (relaxamento, imaginação dirigida, 

terapia com música, recreação, aplicação de frio/calor e massagem) antes, durante e 

após as atividades dolorosas, quando possível, antes que a dor ocorra ou aumente, e 

juntamente com outras medidas de alívio da dor 

Colaborar com o paciente na seleção e implementação de medidas não 

farmacológicas de alívio da dor 



M é t o d o  | 41 

 

Escolher e implementar uma variedade de medidas (farmacológicas, não 

farmacológicas, interpessoais) para facilitar o alívio da dor, conforme apropriado 

Usar medidas de controle da dor antes de seu agravamento 

Encorajar o paciente a conversar sobre sua experiência de dor, conforme apropriado 

*NIC = Classificação das Intervenções de Enfermagem 

Os elementos do PCDC incluíram: material impresso (cartilha e folder), 

estratégias educativas, exercícios de alongamento e fortalecimento muscular e 

técnica de relaxamento.  

 No primeiro encontro foi realizada a apresentação das interventoras, dos 

participantes e o estabelecimento de metas. Os participantes receberam um Kit com 

Cartilha (Apêndice D) e Folder (Apêndice E) educativos sobre manejo da dor crônica, 

caderneta e caneta para anotações, e responderam os instrumentos de pesquisa 

antes de iniciar o PCDC. 

A organização das atividades programadas para cada sessão da intervenção 

está descrita no Quadro 2, a seguir: 

Quadro 2 - Atividades programadas para intervenção interprofissional breve para 

manejo da dor crônica. São Paulo, 2019. 

 

Atividade 

Sessão 

1 2 3 4 5 6 

Apresentação e estabelecimento de metas       

Educação sobre dor crônica       

Exercícios físicos e manejo da dor       

Enfrentamento do estresse e manejo da dor       

Ritmo/conservação de energia e higiene do sono        

Revisão do aprendizado e manutenção       

Alongamento e fortalecimento muscular       

Técnica de relaxamento       
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No sexto e último encontro, foram aplicados todos os instrumentos de pesquisa 

novamente e os participantes responderam também a uma pesquisa de satisfação 

após o término das atividades, com a finalidade de analisar a estrutura da intervenção 

(Apêndice F).  

5.4 Variáveis  

As variáveis deste estudo foram divididas em três tipos: variáveis de 

caracterização (intervenção e amostra), variáveis dependentes ou desfecho (dor, 

incapacidade, fadiga, sintomas depressivos e autoeficácia) (Quadro 4) e variável 

independente (a intervenção). 

Variáveis de caracterização da intervenção 

Quadro 3 - Variáveis de caracterização da intervenção. São Paulo, 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

A aceitabilidade da intervenção foi avaliada por meio dos seguintes 

indicadores: taxa de aceitação em participar do estudo, taxa de retenção dos 

pacientes (frequência nas sessões do Programa), taxa de adesão às recomendações 

da intervenção (uso da técnica de relaxamento e prática de alongamentos/caminhada 

em casa) e satisfação com o PCDC. A taxa de adesão às recomendações e a 

satisfação com a intervenção foram obtidas por meio do autorrelato no último dia do 

programa (questões abertas)(52). O cálculo das taxas foi realizado com base no 

número de participantes do grupo. 

Caracterização da Intervenção 

Aceitabilidade 

Taxa de Aceitação 

Taxa de Retenção 

Taxa de Adesão 

Satisfação 

Viabilidade 

Disponibilidade e qualificação das 

interventoras  

Treinamento das interventoras 

Recursos Materiais 

Contexto 

Fidelidade 

Alcance 
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A viabilidade da intervenção foi avaliada por meio dos seguintes indicadores: 

disponibilidade e qualificação das interventoras, treinamento das interventoras (para 

entregar a intervenção), disponibilidade de recursos materiais (instrumentos de 

pesquisa, colchonetes para a prática do relaxamento, aparelho de som, carteiras para 

sessões em grupo, etc), contexto (ambiente tranquilo e agradável para as sessões em 

grupo), fidelidade (seguir de forma fidedigna o Manual da Intervenção e as atividades 

propostas) e alcance (atingir a população alvo)(52). 

Variáveis de caracterização da amostra 

As variáveis de caracterização da amostra deste estudo são apresentadas em 

dois grupos: variáveis sóciodemográficas (Quadro 5) e variáveis clínicas (Quadro 6). 

Quadro 4 – Variáveis de caracterização da amostra segundo dados 

sociodemográficos. São Paulo, 2019. 

Variáveis Categorias 

Sexo Feminino 

Masculino 

Idade (em anos) 18 - 65 

 

Escolaridade (em anos) 

Ensino Superior Completo 

Ensino Médio Completo 

Ensino Fundamental Completo 

Ensino Fundamental Incompleto 

Estado marital Com companheiro 

Sem companheiro 

 

Situação profissional 

 

Empregado/Autônomo 

Desempregado/Afastado 

Aposentado/Auxilio Doença 
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   Quadro 5 – Variáveis de caracterização da amostra segundo dados clínicos. São 

Paulo, 2019. 

Variáveis Categorias 

 

 

Diagnóstico da dor 

Fibromialgia 

Bursite 

Artrose 

Hérnia discal 

Artrite 

 

Doenças associadas 

Hipertensão 

Diabetes tipo II 

Hipercolesterolemia 

Asma 

Tempo de dor (meses) > 6 meses 

 

Atividade física regular 

Sim 

Não 

 

 

 

Medicamentos 

Analgésicos 

Anti-inflamatórios 

Opioides fracos 

Opioides fortes 

Antidepressivos 

Neurolépticos 

Anticonvulsivantes 

Relaxantes musculares 

Anestésicos 

Tempo de sono >6h 

<6h 
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Variáveis dependentes 

Quadro 6 – Variáveis dependentes ou desfecho segundo categorias e pontuação. São 

Paulo, 2019. 

Variáveis Categorias Pontuação 

Autoeficácia - 0 – 60 

 

Intensidade da dor 

Leve 

Moderada 

Intensa 

1 – 3 

4 – 6 

7 – 10 

 

Incapacidade 

Leve/moderada 

Grave 

Extrema 

0 – 70 

71 – 100 

101 – 150 

 

 

Fadiga intensidade 

Ausente 

Um pouquinho 

Moderada 

Muito 

Extremamente 

0 

1 

2 

3 

4 

 

 

Fadiga impacto 

Consigo fazer tudo 

Consigo fazer quase tudo 

Faço algumas coisas 

Só faço o que tenho que fazer 

Consigo fazer muito pouco 

0 

1 

2 

3 

4 

 

Sintomas depressivos 

Leves 

Moderados 

Graves 

0 – 15 

16 – 20 

21 – 63 

As variáveis dependentes (desfecho) deste estudo foram avaliadas por meio 

dos seguintes instrumentos: 

Questionário de Auto-Eficácia sobre Dor 

A crença em Auto Eficácia foi avaliada pelo Pain Self-Efficacy Questionnaire 

elaborada por Nicholas et al., em 1989 e validada no Brasil por Sardá Júnior et al. 
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(2007)(73). Baseada na teoria da autoeficácia de Bandura (1977)(19), composta por 10 

itens com pontuação por meio de escala tipo Likert variando de 0 (sem confiança) a 

6 (completamente confiante), indicando o grau de confiança que o indivíduo 

apresenta para realizar atividades apesar da dor, assim, quanto maior a pontuação, 

maior a crença de autoeficácia do indivíduo(73).  A versão em língua portuguesa 

demonstrou validade e confiabilidade aceitável entre os pacientes brasileiros com dor 

crônica(73) (Anexo B). 

Escala Verbal Numérica de Dor 

A intensidade da dor foi avaliada pela Escala Verbal Numérica (EVN) de dor 

que inclui a seguinte pergunta: "Diga-me, por favor, qual a intensidade média da dor 

na última semana, considerando 0 como nenhuma dor e 10 a pior dor que você pode 

imaginar". A intensidade da dor foi categorizada como leve (1-3), moderada (4-6) e 

intensa (7-10), sendo esta escala considerada de simples e rápida aplicação com 

ampla utilização em pesquisas sobre dor(69). 

Questionário para avaliação de incapacidade relacionada à dor    

 A Incapacidade foi avaliada pelo Pain Disability Questionnaire desenvolvido 

por(74) Anagnostis, Gatchel & Mayer (2004), traduzida e validada para a Língua 

Portuguesa por Giordano et al. (2012)(75). O Questionário mensura a incapacidade 

relacionada à dor e possui 15 itens divididos em dois domínios: aspectos 

físicos/funcionais (9 itens) e psicossociais (6 itens).  O escore máximo para aspectos 

físicos/funcionais é de 90 pontos e para os aspectos psicossociais é de 60 pontos, 

totalizando 150 pontos a soma dos dois domínios. Os escores de incapacidade são 

classificados em leve/moderada (0-70), grave (71-100) e extrema (101-150). O 

questionário é considerado de rápida aplicação e fácil entendimento, com boas 

propriedades psicométricas(75) (Anexo C). 

Pictograma de Fadiga 

A fadiga foi avaliada pelo The Fatigue Pictogram desenvolvido por Fitch et al. 

(2003) e validado para a Língua Portuguesa para utilização no Brasil por Mota, 

Pimenta e Fitch (2009)(72). É instrumento ilustrado de fácil e rápida aplicação com o 

objetivo de avaliar a intensidade e o impacto da fadiga na vida do paciente. É 
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composto por duas questões com cinco ilustrações legendadas que avaliam a 

intensidade (nada cansado, um pouquinho cansado, moderadamente cansado, muito 

cansado e extremamente cansado) e o impacto da fadiga (eu consigo fazer tudo que 

habitualmente faço, eu consigo fazer quase tudo que habitualmente faço, eu consigo 

fazer algumas das coisas que habitualmente faço, eu só faço o que tenho que fazer 

e eu consigo fazer muito pouco)(72).  

O instrumento não possui pontos de corte para diagnóstico ou classificação da 

intensidade da fadiga. Por isso, considera-se que quanto maior o item escolhido, maior 

a sensação e impacto da fadiga. Sua aplicação na prática clínica pode ser considerada 

vantajosa em indivíduos com baixa escolaridade devido à sua facilidade de 

compreensão e os resultados evidenciaram que suas propriedades psicométricas 

foram satisfatórias no Brasil(72) (Anexo D). 

Inventário de Depressão de Beck   

Os sintomas depressivos foram avaliados pelo Inventário de Depressão de Beck 

(1961) validado para a Língua Portuguesa por Gorenstein e Andrade (1998) 

(Gorestein, Andrade, 1998)(76). O instrumento possui 21 itens com afirmações 

graduadas de 0 a 3, que demonstram a intensidade do sintoma, sendo o escore 

mínimo 0 e o máximo 63. Para pacientes sem diagnóstico prévio de depressão devem 

ser considerados escores entre 16 e 20 para disforia, 21 ou mais para depressão. 

Neste estudo, as categorias para verificação da intensidade dos sintomas depressivos 

foram leves (0-15), moderados (16-20) e graves (>20)(76). 

O Inventário de Depressão de Beck é utilizado com grande frequência em 

pesquisas e na aplicação clínica, pois possibilita verificar a presença e intensidade 

dos sintomas depressivos(76) (Anexo E). 

 

5.5 Aspectos éticos 

Este projeto seguiu todas as recomendações da Resolução Nº466/2012 do 

Conselho Nacional de Saúde (CNS)(77) e foi submetido e aprovado pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa (CEP) da Escola de Enfermagem da USP pelo Parecer Nº 

2.831.470/CAAE 94788818.3.0000.5392 (Anexo F) e pelo CEP do Hospital das 
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Clínicas da FMUSP (co-participante) pelo Parecer Nº 3.339.401/CAAE 

94788818.3.3002.0068 (Anexo G). 

 

5.6 Análise dos dados 

Os dados obtidos foram inseridos em planilhas do Software Microsoft Excel®. 

Os dados correspondentes às variáveis dependentes primarias (aceitabilidade e 

viabilidade) foram avaliados de forma qualitativa e os dados correspondentes às 

variáveis dependentes secundárias foram analisadas por meio do Programa 

Estatístico SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), no qual foram 

realizadas análises descritivas e inferenciais. As variáveis contínuas foram expressas 

por meio de média, desvio padrão e mediana, e as variáveis categóricas foram 

descritas em números brutos e percentuais. Os escores das variáveis do estudo foram 

comparadas por meio do teste t pareado de medidas repetidas antes e depois do 

PCDC. A análise da correlação entre a incapacidade e as demais variáveis 

(Autoeficácia, intensidade da dor, intensidade da fadiga, impacto da fadiga e sintomas 

depressivos) foi avaliada por meio do coeficiente de correlação de Pearson. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1 Caracterização dos participantes 

Aceitaram participar do estudo 25 pessoas com dor crônica e destes, 15 

concluíram o Programa de Controle da Dor Crônica (PCDC). A análise das 

características dos participantes do Programa (n=25) mostrou que 88% eram 

mulheres com idade média de 55 anos e em média 11 anos de estudo, 60% estavam 

desempregadas, afastadas do trabalho ou aposentadas. Em relação à situação 

marital, 52% não tinham companheiro (a) (Tabela 1).  

Tabela 1 - Caracterização da amostra do Programa de Controle da Dor Crônica. São 

Paulo, 2019. 

Variáveis n* % 

Sexo   

  Feminino 22 88,0 

  Masculino 3 12,0 

Estado Marital   

Com companheiro(a) 12 48,0 

Sem companheiro(a) 13 52,0 

Anos de estudos   

Ensino Superior Completo 3 20,0 

Ensino Médio Completo 8 53,3 

Ensino Fundamental Completo 2 13,3 

Ensino Fundamental Incompleto 2 13,2 

Situação profissional   

Empregado/Autônomo 10 40,0 

Desempregado/Afastado 8 32,0 

Aposentado/Auxilio Doença 7 28,0 

*Amostra = 25 participantes   
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Os participantes tinham em média 10 anos de dor e os principais diagnósticos 

etiológicos da dor foram: Fibromialgia, Bursite, Artrose, Hérnia discal e Artrite. As 

doenças associadas mais frequentes foram: hipertensão, diabetes tipo II, 

hipercolesterolemia e asma. Os medicamentos mais utilizados: analgésicos, 

anticonvulsivantes, opioides fracos, relaxantes musculares e antidepressivos. O 

tempo médio de sono foi de 5h30 por dia e 80% dos participantes eram sedentários. 

 

6.2 Variáveis de caracterização da intervenção: Aceitabilidade e 

Viabilidade da Intervenção  

6.2.1 Aceitabilidade 

Os indicadores utilizados para avaliar a aceitabilidade da intervenção foram: 

taxa de aceitação, taxa de retenção, taxa de adesão às recomendações e satisfação 

com o Programa. 

Durante o período de recrutamento e seleção, 202 pessoas foram avaliadas 

quanto à potencial participação no estudo. Destes, 48 pessoas preencheram os 

critérios de inclusão no estudo e declararam interesse em participar e 25 

compareceram ao Programa de controle da dor. No período de coleta de dados foram 

realizados dois grupos: O grupo 1 (G1) iniciou com 11 participantes e 5 concluíram. Já 

o grupo 2 (G2) foi realizado na sequência e iniciou com 14 participantes, 10 

concluíram. Considerando a soma dos dois grupos, 25 pessoas compareceram à 

primeira sessão, o que caracteriza a taxa de aceitação de 52%. 

Entre as 25 pessoas que iniciaram o programa, 15 completaram, resultando em 

uma taxa de retenção de 60%. Vale lembrar que o programa incluiu 6 sessões e 56% 

dos participantes participaram de 4 a 6 sessões. Para compor os dados desde estudo, 

foi informado e estimulado aos participantes a importância do comparecimento na 6ª 

sessão para comparação dos dados antes e após o programa, além de haver 70% de 

frequência, ou seja, estar presente em pelo menos 4 sessões.  

A taxa de adesão às recomendações do programa e a satisfação com o 

tratamento foram obtidas por autorrelato, no último dia do programa, por meio de 
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questões abertas. Os participantes relataram que no período do programa praticaram 

de duas a três vezes por semana a técnica de relaxamento (73,3%), o alongamento 

(100%) e a caminhada (53,3%), conforme Tabela 2. 

Tabela 2 – Adesão dos participantes às recomendações do Programa de Controle da 

Dor Crônica. São Paulo, 2019. 

 

A avaliação da estrutura do programa mostrou que diversos itens foram 

avaliados pelos participantes como “Ótimos”: acesso ao local (83,3%), sala usada 

para a intervenção (66,6%), conteúdo abordado (86,6%) e o número de sessões 

(46,6%), conforme Tabela 3. 

 

Tabela 3 – Avaliação do Programa de Controle da Dor Crônica segundo os 

participantes. São Paulo, 2019. 

 

O acesso ao local foi considerado adequado devido à facilidade de acesso e 

diversas alternativas do transporte público da cidade de São Paulo por meio de ônibus, 

trens e metros para chegar ao local da intervenção. Apesar desta facilidade, alguns 

participantes moravam longe e, nestes casos, a distância e o tempo dentro do 

Pratica semanal 

n=15 

Relaxamento Alongamento Caminhada 

n % n % N % 

3x ou mais 6  40,0 10 66,6 6  40,0 

2x ou mais 5  33,3 5  33,3 2 13,3 

1x/semana 4  26,6 - - 4  26,6 

Nenhuma - - - - 3 20,0 

Categorias Acesso ao local 
Sala dos 

encontros 

Conteúdo 

abordado 
Nº de sessões 

 n % n % n % n % 

Ótimo 12 83,3 10 66,6 13 86,6 7 46,6 

Bom 2 13,3 5 33,3 2 13,3 5 33,3 

Regular 1 6,6 - - - - 2 13,3 

Ruim - - - - - - 1 6,6 
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transporte foram pontos negativos, disparando cansaço e dor, além de limitações 

financeiras para pagamento do transporte. 

A sala onde ocorreram as sessões da intervenção foi considerada adequada, 

limpa, com boa iluminação, acústica e temperatura, carteiras e colchonetes 

confortáveis, em local privativo, além de ser considerada confortável para o 

relaxamento, no entanto, alguns participantes relataram que a sala era quente (n=1) 

e pequena para a realização dos alongamentos (n=3).  

O conteúdo abordado foi considerado impactante para a vida toda devido a 

modificação de pensamentos em relação ao mundo e a si mesmo. Os novos 

conhecimentos e habilidades proporcionaram o esclarecimento de muitas dúvidas 

referentes ao controle e convívio com a dor. Frente a isso, um dos participantes relatou 

que gostaria que o programa abordasse os conteúdos de forma mais aprofundada. 

Apesar de 46,6% dos participantes terem considerado o número de sessões 

como “ótimo”, todos os participantes (100%) afirmaram que o programa deveria ter 

mais sessões ou poderia ser um programa contínuo, sem término, por causa de seus 

conteúdos interessantes, pelo desejo de aprender mais sobre a dor e para praticar em 

conjunto as habilidades aprendidas, pois sentem dificuldade em praticá-las 

individualmente. 

 Ao serem questionados sobre a possibilidade de recomendar o programa para 

familiares, amigos e conhecidos, todos os participantes responderam que sim, que 

recomendariam. Alguns justificaram o motivo conforme os relatos a seguir:   

“Sem dúvida. Aprende a respeitar as dores dos outros. Percebe que sempre 

tem gente pior. Forma de sincronizar ao invés de reclamar.” 

“Me ajudou.” 

“É maravilhoso!” 

“Para eles também aprenderem a lidar com a dor.” 

“Porque muitas pessoas estão precisando de muito apoio.” 

“Acho interessante o conhecimento de exercícios e troca de experiência.” 
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“Me fez bem e com certeza indicaria” 

“A importância de saber como conviver dia a dia com as dores crônicas.” 

“Pelo acolhimento e motivação.” 

“Seria muito bom se todos pudessem ter acesso” 

A avaliação da satisfação com o programa indicou que 100% dos participantes 

ficaram satisfeitos. O nível de satisfação foi evidenciado pelos relatos dos 

participantes, conforme segue:  

“Com certeza porque tudo que é oferecido é para o nosso bem-estar e melhora 

da qualidade de vida.” 

“Muito! Forma de conhecer pessoas e profissionais sem custo nenhum. Ajuda 

porque as vezes deixo de procurar por falta de condições financeiras.” 

“Aprendi muito e tenho que praticar.” 

“Me senti muito acolhida pela equipe de profissionais e pelo grupo de pacientes. 

Fiquei muito incentivada para dar continuidade as orientações recebidas.” 

“Eu aprendi muitas coisas que vou levar para minha vida.” 

“Quando saio do encontro, me sinto muito bem e passo a semana muito bem.” 

“Muito! Foi maravilhoso. Amei. Muito grata a todos do grupo.” 

“O grupo foi sensacional.” 

 

6.2.2 Viabilidade 

Para avaliar a viabilidade do programa foram analisados a disponibilidade e 

qualificação das interventoras, treinamento, recursos materiais, contexto, fidelidade e 

alcance da intervenção.  
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Disponibilidade e qualificação das interventoras 

As interventoras, responsáveis pela entrega do programa, estiveram 

disponíveis durante todo o período da intervenção, comparecendo em todas as 

sessões. O programa contou com quatro interventoras: uma enfermeira mestranda e 

principal pesquisadora, uma enfermeira doutora em enfermagem, com aprimoramento 

em Terapia Cognitivo-Comportamental, uma psicóloga com especialização em 

Terapia Cognitivo-Comportamental e uma fisioterapeuta com especialização em 

Fisioterapia Aplicada à Ortopedia e Traumatologia, Reeducação Postural Global e 

Terapia Miofascial. 

Treinamento das interventoras 

O desenho da intervenção foi elaborado pelas enfermeiras, que treinaram as 

demais interventoras, com base no Manual da Intervenção (Apêndice C). 

Recursos materiais  

A sala onde a intervenção foi aplicada contava com carteiras (do tipo escolar, 

com apoio de braço), mesa e colchonetes. Os recursos materiais disponíveis para a 

intervenção eram: notebook, projetor, pendrive, flipchart, canetas hidrográficas 

coloridas para flipchart, aparelho de som, CD de músicas instrumentais suaves e os 

instrumentos impressos para coleta de dados(69,72,73,75,76). 

Para as estratégias educativas utilizou-se mesa, notebook, projetor, pendrive 

com a apresentação em Microsoft PowerPoint®, que foi utilizado como recurso visual 

e também para organizar a entrega do conteúdo programado. O flipchart e as canetas 

foram utilizados para anotações e esquemas. 

Para o alongamento e técnica de relaxamento foram utilizados colchonetes. 

Além dos colchonetes, as interventoras utilizaram o aparelho de som com músicas 

suaves e sons da natureza para promover um ambiente relaxante. 

Na primeira sessão os participantes receberam um kit com cartilha (Apêndice 

D) e folder (Apêndice E) sobre controle da dor crônica, com uma síntese dos principais 

temas discutidos ao longo do programa, além de uma caderneta para anotações e 

caneta. A cartilha e o folder foram utilizados como materiais de apoio e a caderneta 
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foi utilizada pelos participantes para registrar pensamentos, sentimentos e principais 

acontecimentos durante os intervalos entre as sessões semanais. 

Durante a intervenção, alguns participantes relataram dificuldades para realizar 

os alongamentos em casa por conta de não se lembrarem exatamente das posições. 

Para facilitar a prática do alongamento em casa, as interventoras elaboraram uma 

cartilha simples (Apêndice G) com as principais posições dos alongamentos, que teve 

como base o livro “Alongue-se” (78) e foi entregue aos participantes na sessão de 

revisão, um mês após o término do G2. 

Contexto  

O local das sessões localizava-se próximo ao HCFMUSP em região conhecida 

pelos participantes, com ampla oferta de transporte público.  

A sala dos encontros localiza-se no primeiro andar com acesso exclusivo por 

meio de escada fixa, encontrava-se distante de demais atividades do prédio e da 

movimentação e sons da rua, promovendo privacidade aos participantes. Além disso, 

a sala possuía interruptor independente das demais salas, permitindo apagar as luzes 

para praticar a técnica de relaxamento.  

O alongamento foi orientado e acompanhado pela fisioterapeuta em cinco 

sessões. Os participantes realizaram alongamentos na posição sentada ou deitada e 

os participantes com maior dificuldade receberam orientações para posições 

adaptadas. Na segunda sessão (primeiro dia de alongamento), alguns participantes 

sentiam-se desconfortáveis para deitar no colchonete e também havia medo de sentir 

dor, mas nas sessões seguintes já estavam mais encorajados pelos relatos positivos 

dos demais participantes e pela sensação de pertencimento ao grupo. 

A técnica de relaxamento ocorreu em todas as sessões, na mesma sala, após 

o alongamento. Os participantes puderam escolher realizar a técnica de relaxamento 

sentados ou deitados. O relato verbal demonstrou que a maioria dos participantes 

apresentou facilidade de relaxar com a técnica utilizada, exceto uma paciente que 

tinha zumbido, que dificultava o relaxamento. 

O ambiente social do programa buscou promover ambiente acolhedor com 

ênfase na compreensão, amizade e respeito. Além dos encontros presenciais, os 
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participantes mantiveram contato por meio de um grupo de Whatsapp® criado e 

acompanhado por uma das interventoras. O grupo de Whatsapp® permitia enviar 

lembretes das sessões e outras informações e levou à maior aproximação entre os 

participantes, com troca de informações e experiências. Este grupo permaneceu ativo 

mesmo com o término do programa. 

Fidelidade 

A entrega do Programa de Controle da Dor Crônica seguiu o Manual da 

Intervenção (Apêndice C) e teve como referenciais teóricos metodológicos: 

recomendações para aceitabilidade e viabilidade(52), Teoria da Autoeficácia(19) e 

Terapia Cognitivo-Comportamental(53–55,63). 

Foi possível seguir a programação determinada para cada sessão, mesmo 

tendo alguma flexibilidade, permitindo a expressão verbal e emocional dos 

participantes. As interventoras respeitavam as situações que surgiam e procuravam 

controlar esses momentos de modo coerente. 

Na 5ª sessão do G2, a sala original dos encontros encontrava-se em 

manutenção e a sessão precisou ser transferida para outra sala, mais ampla. Segundo 

os participantes e interventoras, nesta sala foi possível acomodar melhor os 

participantes, principalmente para a realização dos alongamentos. A mudança de sala 

não trouxe, portanto, nenhum prejuízo para o programa. 

Assim, apesar das poucas situações não programadas, nenhum tópico 

proposto na intervenção deixou de ser entregue, permitindo considerar que a 

fidelidade ao Manual da Intervenção foi atingida no nível teórico e operacional. 

Alcance 

Para compreender o alcance da intervenção proposta, é preciso verificar se 

esta atingiu a população alvo e se os instrumentos de coleta de dados conseguiram 

mensurar as variáveis esperadas, e a opinião dos pacientes e interventores sobre seu 

preenchimento. Outro ponto importante a ser alcançado é a estimativa para o cálculo 

da amostra para que estudos posteriores obtenham sucesso. 
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A população alvo (pessoas com dor crônica) foi contemplada com a intervenção 

que proporcionou uma nova experiência de tratamento para manejo da dor crônica, 

além do tratamento convencional já vivenciado. Os participantes assíduos, sem 

nenhuma falta foram minoria (33,3%), enquanto que os participantes que faltaram uma 

ou mais sessões (66,6%) relataram ter faltado devido a compromissos de saúde e/ou 

pessoais.  

Também foi possível identificar a taxa de desistência (40%) dos participantes 

que deixaram o programa antes de concluir, e os principais motivos foram: 

 Compromissos pessoais (ex: cuidar de parentes e conhecidos, audiências 

judiciais e viagem agendada previamente) (16%); 

 Incompatibilidade com o horário de trabalho (12%); 

 Dor intensa e incapacitante (8%); 

 Dificuldades financeiras para arcar com os custos da passagem (4%); 

 

Portanto, participaram do Programa completo apenas pessoas sem ocupação fixa 

(desempregados, autônomos e aposentados) devido à maior disponibilidade de 

horário (quartas das 14h às 16h). O programa atingiu pessoas atendidas e 

acompanhadas por médicos especializados em Dor do ACDDA (ICHC-FMUSP), 

assim como pessoas sem acompanhamento especifico para Dor Crônica (anuncio 

Facebook® e indicados). 

Os instrumentos de coleta de dados respondidos pelos participantes tiveram 

tempo médio de preenchimento de 5 a 15 minutos e foram considerados de fácil e 

rápida compreensão, com exceção do Inventário de Depressão de Beck(76), que foi 

considerado difícil e alguns participantes precisaram de apoio das interventoras para 

preenchimento. 

Este estudo permitiu calcular a amostra ideal para estudos futuros, com base na 

variabilidade do escore de incapacidade. A estimativa foi feita por meio do teste t 

pareado considerando um tamanho de efeito de 80%, erro tipo I de 5% e erro tipo II 

de 95%. Assim, para se obter efeito significativo em relação à redução da 

incapacidade, a amostra ideal deve ter 23 participantes ao final da intervenção. 
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Diante disso, e considerando que ao longo deste estudo piloto a perda de 

participantes foi de 40%, a amostra inicial deve ser de 46 participantes, 23 em cada 

grupo, pois mesmo que ocorra, por ventura, a perda de 50% dos participantes, ainda 

será possível manter o tamanho mínimo ideal da amostra (n=23) para se obter 

resultados significativos. 

6.3 Variáveis desfecho: Efeitos do Programa de Controle da Dor 

Crônica  

Ao final do programa verificou-se aumento significativo do escore de 

autoeficácia (p=0,004) e redução significativa da intensidade da dor (p=0,024), da 

incapacidade (p=0,012), da fadiga (intensidade; p=0,016 e impacto; p=0,001) e dos 

sintomas depressivos (p=0,042), evidenciando resultados positivos do programa em 

todas as variáveis analisadas (Tabela 4). 

A intensidade da dor passou de intensa para moderada, a incapacidade passou 

de grave para leve/moderada e a fadiga foi reduzida, tanto na intensidade quanto no 

impacto para realização das atividades. Já o escore médio de sintomas depressivos, 

apesar da redução do escore médio, se manteve na mesma categoria, antes e após 

o programa, com sintomas leves. 

Tabela 4 - Comparação das variáveis desfecho antes e após o programa. São Paulo, 

2019. 

Variáveis Antes Depois Valor de p* 

Autoeficácia 39,8 47,3 0,004 

Intensidade da Dor 7,1 5,8 0,024 

Incapacidade 80,3 62,9 0,012 

Fadiga (Intensidade) 3,3 2,6 0,016 

Fadiga (Impacto) 3,0 2,0 0,001 

Sintomas depressivos 15,8 11,3 0,042 

*Teste t pareado 

 

Analisou-se também as correlações entre o escore de incapacidade e o escore 

das demais variáveis analisadas (autoeficácia, intensidade da dor, fadiga e sintomas 
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depressivos). Encontrou-se correlação negativa moderada entre incapacidade e 

autoeficácia e correlações positivas moderadas entre incapacidade, fadiga e sintomas 

depressivos. Não se observou correlação significativa entre incapacidade e 

intensidade da dor (Tabela 5). 

Tabela 5 - Correlação entre incapacidade e autoeficácia, intensidade da dor, fadiga e 

sintomas depressivos. São Paulo, 2019.  

 Incapacidade 

 (Coeficiente de correlação) 

Valor de p* 

Autoeficácia - 0,601 < 0,001 

Intensidade da Dor 0,283    0,081 

Fadiga Intensidade 0,585 < 0,001 

Fadiga Impacto 0,603 < 0,001 

Sintomas depressivos 0,545 < 0,001 

*Correlação de Pearson 
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7. DISCUSSÃO 

Este estudo teve como objetivo principal avaliar a aceitabilidade, viabilidade e 

efeitos de uma intervenção interprofissional breve, denominada “Programa de 

Controle da Dor Crônica”. Esta intervenção teve como base as melhores evidências 

disponíveis sobre o manejo não farmacológico da dor crônica, incluindo educação 

sobre dor e seu controle, estratégias cognitivo-comportamentais, práticas de 

alongamento e técnicas de relaxamento, no formato de colaboração 

interprofissional(29,79,80). 

A intervenção testada no presente estudo foi composta de seis sessões de duas 

horas, aplicada por equipe interprofissional, incluindo duas enfermeiras, uma 

psicóloga e uma fisioterapeuta. A maior parte das intervenções para manejo da dor 

crônica descritas na literatura inclui de 8 a 12 sessões e decidiu-se testar este formato 

de intervenção breve (6 sessões) na forma de estudo piloto para avaliar sua 

aceitabilidade, viabilidade e potenciais efeitos. 

 

7.1 Caracterização dos participantes 

 A análise das características dos participantes deste estudo mostrou um perfil 

típico de pessoas com dor crônica, com predomínio de mulheres, idade média de 55 

anos, desempregadas ou afastadas do trabalho, com dor há mais de 10 anos, 

sedentárias e com prejuízos no padrão de sono. 

Pesquisas que analisaram populações com dor crônica descrevem predomínio 

de mulheres, com idade entre 40 e 58 anos, cerca de 11 anos de escolaridade e fora 

do mercado de trabalho(11,18,21,28,30,79–86). 

O tempo médio de dor entre os participantes do presente estudo foi de 10 anos, 

assim como observado em outros estudos desenvolvidos em populações com dor 

crônica(28,30,86). 

Em relação ao padrão de sono, identificou-se em torno de 5 horas de sono por 

noite, entre os participantes deste estudo, à semelhança de outros estudos em 

pessoas com dor crônica(81,85). Observou-se também elevada taxa de sedentarismo, 

característica frequente em populações com dor crônica(87,88). 
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Nesta pesquisa, os principais diagnósticos etiológicos da dor foram: 

Fibromialgia, Bursite, Artrose, Hérnia discal e Artrite, à semelhança de outros estudos 

que analisaram populações com dor crônica(18,30,35,83). 

Além dos diagnósticos etiológicos da dor, os participantes também referiram 

doenças associadas, entre elas hipertensão, diabetes tipo II, hipercolesterolemia e 

asma, que são frequentes na população geral e também apareceram em outros 

estudos que analisaram pessoas com dor crônica(35,89). 

Já em relação ao tratamento farmacológico verificou-se que os medicamentos 

mais utilizados pelos participantes deste estudo foram os analgésicos, 

anticonvulsivantes, opioides fracos, relaxantes musculares e antidepressivos, 

refletindo as recomendações nacionais e internacionais para manejo da dor 

crônica(41,90–92). 

 

7.2 Variáveis de caracterização da intervenção: Aceitabilidade e 

Viabilidade da Intervenção  

No presente estudo a intervenção para manejo da dor crônica incluiu quatro 

componentes principais: educação sobre dor e seu controle, estratégias cognitivo-

comportamentais, práticas de alongamento e técnicas de relaxamento. 

A análise da aceitabilidade da intervenção mostrou pontos fortes e fragilidades. 

A taxa de aceitação (52%) para participar da intervenção e a taxa de retenção foram 

moderadas (60%). A adesão às recomendações do programa foi muito boa em relação 

às técnicas de relaxamento (73,3%) e alongamento (100%) e foi moderada em relação 

à prática da caminhada (53,3). 

A estrutura da intervenção também foi avaliada em relação ao conteúdo 

oferecido, local de entrega, facilidade de acesso ao local e número de sessões, como 

parte da avaliação da aceitabilidade da intervenção.  

De modo geral, estes aspectos foram muito bem avaliados, exceto o número 

de sessões, que todos os participantes avaliaram como insuficiente, referindo que 

gostariam que o programa continuasse, com número maior de sessões. Esta 
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declaração parece estar relacionada a motivos positivos e pessoais, pois a 

intervenção em grupo parece ter contribuído para melhorar a sociabilidade e o senso 

de pertencimento dos participantes.  

A intervenção testada no presente estudo foi aplicada em sessões semanais 

de duas horas, durante 6 semanas, totalizando 12 horas de programa.  

Estudo nacional semelhante, composto por programa psicoeducativo para 

manejo da dor crônica aplicado por equipe multiprofissional, com estratégias 

cognitivo-comportamentais, teve duração de oito semanas com dois encontros 

semanais, e com duas horas de duração, totalizando 32 horas. Em cada sessão os 

pacientes realizavam alongamento e momentos em grupo psicoeducativo com temas 

programados. Após a participação no programa, identificou-se redução significativa 

da intensidade da dor, incapacidade, e sintomas depressivos(18).  

A comparação do estudo descrito anteriormente(18) com a presente pesquisa 

permite afirmar que os dois programas obtiveram resultados semelhantes, porém o 

presente estudo demonstra vantagens em relação ao menor tempo de duração da 

intervenção para atingir resultados similares. 

Ainda em relação a avaliação da aceitabilidade da intervenção verificou-se que 

todos os participantes (100%) afirmaram que ficaram satisfeitos e recomendariam esta 

intervenção para amigos ou familiares com dor crônica, indicando elevada 

aceitabilidade da intervenção em relação a outros programas que obtiveram 

satisfação média de 90% (23,30). 

A análise da viabilidade da intervenção incluiu avaliação da disponibilidade e 

qualificação das interventoras, treinamento, recursos materiais, contexto e alcance da 

intervenção. Estes aspectos foram avaliados pelas interventoras e participantes do 

programa.  

A qualificação das interventoras no presente estudo foi semelhante à 

observada por outros autores(23,29,79), com destaque para uma enfermeira mestranda, 

uma enfermeira com aprimoramento em TCC e Doutorado na área de dor crônica, 

uma psicóloga com especialização em TCC e uma fisioterapeuta com especialização 
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em Fisioterapia Aplicada à Ortopedia e Traumatologia, Reeducação Postural Global e 

Terapia Miofascial. 

Revisão sistemática que analisou intervenções multidisciplinares com 

educação para manejo da dor crônica destacou que as intervenções foram 

executadas por pelo menos dois profissionais de diferentes disciplinas, sendo mais 

frequentes os fisioterapeutas, psicólogos e enfermeiros(79). A educação em dor e a 

abordagem interprofissional são aspectos fundamentais para a qualidade do cuidado 

ao paciente com dor(37). 

Quanto aos recursos materiais, os participantes deste programa receberam um 

Kit com cartilha, folder, caderneta e caneta. A cartilha e o folder continham sínteses 

dos principais tópicos que foram abordados no PCDC. De acordo com os relatos dos 

participantes, estes materiais foram importantes para compreender os tópicos que 

seriam abordados durante o programa e também possibilitou aos familiares e amigos 

compreender melhor o que é a DC e possibilitou momentos de diálogos e exposição 

de sentimentos. Estes materiais foram elaborados exclusivamente para utilização 

nesta intervenção, por profissionais especializados e experientes na área de dor 

crônica, mas não passaram pelo processo de validação. 

Outros estudos semelhantes com enfoque educativo também utilizaram 

materiais impressos e caderno para anotações como elementos da intervenção e 

obtiveram resultados positivos, além de recomendar e evidenciar seu potencial para 

colaborar no conhecimento sobre dor crônica(23,79,93,94).  

A realização de alongamento, um dos elementos da intervenção, foi essencial 

para os participantes, já que a maioria era sedentário e medo e evitação da dor são 

frequentes em pacientes com dor crônica, podendo levar a desfechos negativos(95–97). 

Durante a prática do alongamento, foi possível observar a relevância do 

contexto do grupo, evidenciada pelo no apoio mútuo e incentivo observados entre os 

participantes. A observação de experiências é uma das fontes de informação da 

crença de autoeficácia. Segundo a Teoria da Autoeficácia indivíduos que observam 

outros realizando tarefas desafiadoras tendem a se sentir motivados a realizá-las, o 

que fortalece a percepção de autoeficácia(19). 
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Após o alongamento os participantes do grupo realizavam a técnica de 

relaxamento muscular progressiva, orientada pelas enfermeiras, com músicas 

compostas de sons da natureza e instrumentos suaves, para facilitar o relaxamento 

físico e mental. Outros estudos testaram técnicas de relaxamento, meditação e 

controle do estresse em pacientes com dor crônica e encontraram resultados 

positivos(18,98). 

Estudo que analisou os efeitos de uma intervenção de quatro semanas com 

relaxamento muscular progressivo evidenciou redução nos sintomas de ansiedade e 

depressão de pessoas com dor crônica(98).  

A autopercepção do estado fisiológico também é uma das fontes de informação 

da crença de autoeficácia e pode ser melhor compreendida por meio do relaxamento 

físico e mental(19). Assim, as técnicas de relaxamento foram utilizadas para favorecer 

o fortalecimento desta crença, que contribui para o sucesso do tratamento.  

Intervenção baseada em TCC que utilizou o relaxamento como um dos 

elementos do programa mostrou que o grupo experimental apresentou melhora da 

crença de autoeficácia, que facilitou o controle da dor crônica(23). 

O alongamento e as técnicas de relaxamento são elementos que potencializam 

a intervenção, proporcionando mudanças mais expressivas, se comparadas a 

intervenções que utilizam somente a educação em dor(99). 

Um mês após a intervenção do G2 foi realizada uma sessão extra com o intuito 

de revisar o conteúdo do programa, esclarecer possíveis dúvidas e entregar a cartilha 

de alongamento, que foi elaborada para atender à solicitação dos participantes do 

estudo. Recomenda-se que futuros estudos utilizem material de apoio para facilitar a 

prática do alongamento em casa, direcionada aos participantes. 

O alcance da intervenção foi considerado adequado, pois foi possível atingir a 

população alvo, os instrumentos de coleta de dados conseguiram mensurar as 

variáveis esperadas e foi possível calcular a amostra para futuros estudos, conforme 

descrito em resultados. No entanto, a perda de pacientes ao longo do programa foi 

elevada (40%) e deve ser minimizada em futuros estudos. Pesquisas semelhantes 

mostraram perdas entre 11 a 50% ao longo do programa(29–31,100). 
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 Nota-se, portanto, que a avaliação da aceitabilidade e viabilidade de uma 

intervenção exige a análise de diversos aspectos, que juntos compõem uma visão 

global da estrutura e processo da intervenção(52).  

Diante do exposto neste estudo, evidencia-se que a realização deste tipo de 

intervenção pode obter resultados ainda mais promissores caso o local de entrega 

seja em locais próximos às residências dos participantes como, por exemplo, nas 

Unidades Básicas de Saúde. Desta forma, há facilidade em relação à distância, pois 

o deslocamento torna-se menor e pode não haver necessidade do uso de transporte 

pago. Outro ponto importante que pode ser um fortalecedor, é a possibilidade dos 

participantes criarem laços mais fortes, já que são usuários do mesmo serviço e 

podem ser até mesmo vizinhos, tornando a oportunidade de participação ainda maior 

pelo incentivo do colega. O que mais uma vez, fortaleceria a crença de autoeficácia.   

Estudos destacam a valorização de programas em grupo realizados na atenção 

básica e, principalmente, em unidades que possuem Estratégia Saúde da Família, 

pois promovem a educação em saúde e participação ativa do participante, 

transformando seu comportamento em busca de melhores resultados em sua 

saúde(101–103).   

 

7.3 Variáveis desfecho: Efeitos do Programa de Controle da Dor 

Crônica  

Os efeitos da intervenção também foram avaliados, como desfechos 

secundários, e mostraram resultados promissores, com melhora significativa da 

autoeficácia e redução da intensidade da dor, da incapacidade, da fadiga e dos 

sintomas depressivos. 

Para a execução do PCDC foram utilizadas estratégias educativas, 

fundamentais para o alcance dos resultados obtidos.  

Revisão sistemática com meta-análise investigou os efeitos de 14 ensaios 

clínicos randomizados que testaram intervenções compostas por estratégias 

educativas e fisioterapia para pessoas com dor crônica(104). Os resultados mostraram 
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que 13 dos 14 estudos analisados evidenciaram efeitos significativos destas 

intervenções na intensidade da dor em curto e longo prazo e na incapacidade em 

longo prazo(104). Intervenções que incluem estratégias educativas apresentam 

resultados mais expressivos quando comparadas à intervenções que oferecem 

apenas fisioterapia(29,104). 

Diversas pesquisas têm reforçado a importância da educação sobre dor para 

pessoas com dor crônica(23,79,99). Dentre os estudos que testaram intervenções 

educativas, muitos destacam o papel da TCC como recurso impulsionador da 

modificação de comportamentos frente a experiência dolorosa, ressaltando efeitos 

positivos também em relação à autoeficácia, incapacidade, fadiga e sintomas 

depressivos(23,29,79,100,105–107). 

 

7.4 Efeitos do Programa na crença de autoeficácia  

O conteúdo desta intervenção foi elaborado com o intuito de reforçar a crença 

de autoeficácia(19), que tem demonstrado ser uma variável mediadora dos efeitos 

positivos no manejo da dor crônica. 

Revisão sistemática analisou o impacto da crença de autoeficácia em pessoas 

com artrite reumatoide e concluiu que autoeficácia elevada esteve associada à 

redução da dor, dos sintomas depressivos e da ansiedade(61). Este estudo destacou 

também que indivíduos com autoeficácia elevada são mais positivos, aceitam melhor 

sua condição de saúde e demonstram-se mais dispostos para realizar exercícios 

físicos(61). 

No presente estudo os pilares da crença de autoeficácia foram trabalhados ao 

longo da intervenção, por meio da valorização das realizações pessoais, da 

observação dos colegas do programa, da persuasão verbal das interventoras (reforço 

positivo e incentivo), e das técnicas de relaxamento. O ambiente acolhedor promovido 

durante os encontros também pode ter contribuído para aumentar os escores de 

autoeficácia após o programa, favorecendo o alcance dos objetivos propostos.  

Pesquisas apontam a crença de autoeficácia como um elemento-chave a ser 

trabalhado com pessoas com dor crônica, visto que a autoeficácia baixa está 



D i s c u s s ã o  | 69 

 

associada à maior intensidade da dor, sintomas depressivos, fadiga e incapacidade, 

dificultando a adesão aos tratamentos propostos(20,21,23,35,108). 

Outra característica que pode explicar o sucesso da intervenção, se refere ao 

contexto de grupo, que favorece o suporte entre os membros, que têm problemas 

semelhantes e se sentem fortalecidos e instigados a viver bem, apesar da dor crônica 

(109). A intervenção em grupo reforça também o segundo pilar da autoeficácia, pois 

permite as experiências vicárias ou observação de experiências(19). 

 

7.5 Efeitos do Programa na dor, incapacidade, fadiga e sintomas 

depressivos  

Este estudo buscou avaliar também os efeitos do PCDC na intensidade da dor, 

na incapacidade, nos sintomas de fadiga e de depressão. 

 Diversas pesquisas confirmam a importância das estratégias de educação em 

dor, com ênfase nos conhecimentos sobre a neurofisiologia da dor, para pessoas que 

sofrem de dor crônica(29,99,110). Esta abordagem promove mudanças nas crenças e nos 

comportamentos, resultando em melhora significativa na saúde mental e na 

funcionalidade, com redução da intensidade da dor(29,99,110). 

A comparação da intensidade média da dor antes e após o PCDC mostrou 

redução significativa da intensidade da dor, passando de “dor intensa” (EVN= 7,1) 

para “dor moderada” (EVN=5,8), à semelhança de outras intervenções para manejo 

da dor crônica realizadas de modo presencial ou por 

telemonitoramento(84,100,104,106,111,112). 

Em relação à incapacidade, a média do escore passou de “grave” (80,3), antes 

da intervenção, para “leve/moderada” (62,9) após a intervenção, mostrando redução 

significativa do escore de incapacidade. Estes achados confirmam os efeitos positivos 

do PCDC na melhora da funcionalidade de pessoas com dor crônica, como observado 

em outras intervenções semelhantes(21,89,112). 

A funcionalidade é essencial para a manutenção da capacidade de trabalho. 

Estudo que comparou pessoas com e sem dor crônica demonstrou que os indivíduos 
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com dor intensa têm menor chance de ter um trabalho, em comparação com aqueles 

que apresentam dor leve a moderada, destacando as perdas de produtividade e o pior 

desempenho no trabalho(80). 

Revisão sistemática que analisou 41 Ensaios Clínicos Randomizados, 

comparou o cuidado usual associado a tratamentos físicos, em relação à intervenção 

com reabilitação biopsicossocial multidisciplinar para pessoas com dor lombar crônica. 

Os autores concluíram que os pacientes que receberam tratamento biopsicossocial 

multidisciplinar apresentaram menor intensidade de dor e menos incapacidade em 

comparação àqueles que recebem apenas cuidados usuais e tratamento físico(113). 

Enfatiza-se, portanto, a relevância de intervenções com enfoque educativo, 

psicossocial e interprofissional no manejo da dor crônica. 

O presente estudo analisou também os efeitos do PCDC na fadiga. Os 

resultados indicaram diminuição significativa na intensidade e no impacto da fadiga. 

Pesquisa que comparou pessoas com dor lombar crônica submetidas a programa 

interdisciplinar ou a sessões de fisioterapia mostrou que o programa interdisciplinar 

promoveu redução significativa na fadiga, o que corrobora com os achados do 

presente estudo em relação à fadiga(29). 

 Sintomas depressivos também são frequentes em pessoas com dor crônica 

(80,84,114,115), daí a recomendação de utilizar abordagens psicoedutivas e 

comportamentais em programas para dor crônica, como o testado no presente 

estudo(18,80,100,107). A análise dos efeitos do PCDC mostrou redução significativa nos 

sintomas depressivos, mesmo no formato breve, com seis semanas de duração. 

 Apesar deste estudo ser um estudo piloto, é possível afirmar que o PCDC 

obteve resultados positivos no manejo da dor crônica e tem potencial para ser testado 

em estudos mais robustos. 

 

7.6 Correlação entre a incapacidade e as demais variáveis  

 A incapacidade relacionada à dor pode levar a redução de produtividade, 

absenteísmo, afastamento do trabalho, isolamento social, depressão, entre outros 
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prejuízos(35,80,89). Considerando-se este impacto negativo da incapacidade na vida de 

pessoas com dor crônica o presente estudo testou a possível correlação entre 

incapacidade e as demais variáveis analisadas: autoeficácia, intensidade da dor, 

fadiga e sintomas depressivos. 

Identificou-se correlação negativa moderada entre incapacidade e autoeficácia, 

evidenciando que quanto maior o escore de autoeficácia, menor o escore de 

incapacidade. Em contrapartida, não observou-se correlação significativa entre 

incapacidade e intensidade da dor, o que confirma achados de outros estudos, que 

indicam que não há linearidade nesta relação entre dor e incapacidade(116,117). 

Pesquisa realizada no Japão analisou incapacidade, autoeficácia, ansiedade e 

depressão e intensidade da dor em pessoas com dor crônica(116). Os resultados 

mostraram que as alterações na ansiedade e depressão não foram associadas com a 

incapacidade, enquanto que a elevação da autoeficácia esteve relacionada à 

diminuição da incapacidade, mas a dor não apresentou correlação com a 

incapacidade(116). Outros autores sugerem que o tratamento para dor crônica deve ter 

foco na melhora das crenças de autoeficácia, que têm potencial para contribuir na 

redução da incapacidade(108,116). 

 Já a análise da relação entre incapacidade e fadiga mostrou correlação positiva 

e moderada tanto para a intensidade quanto para o impacto da fadiga, indicando que 

quanto maior a fadiga, maior a incapacidade. Achados semelhantes foram observados 

em estudo português, que evidenciou relação significativa entre dor e fadiga e também 

entre fadiga e incapacidade em pessoas com dor crônica(16).  

 A avaliação da relação entre incapacidade e sintomas depressivos no presente 

estudo demonstrou correlação positiva e moderada, indicando que quanto mais 

sintomas depressivos, maior o grau de incapacidade. Estudos sugerem que trabalhar 

a diminuição destes sintomas pode ser considerado um plano significativo para 

diminuição da incapacidade(21,114,115,118,119). 
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7.7 Limitações 

Este estudo tem limitações, que devem ser apontadas. Em primeiro lugar 

utilizou-se um método pouco usual para o recrutamento de pacientes (rede social - 

Facebook®), devido à dificuldade encontrada na disponibilidade e possibilidade de 

participação dos pacientes do ACDDA do ICHC-FMUSP. As dificuldades relatadas 

pelos potenciais participantes do PCDC estavam relacionadas à dificuldade de acesso 

ao local do estudo e dificuldades financeiras para pagar o transporte, o que também 

esteve associado às perdas ao longo da intervenção, resultando em uma amostra 

muito pequena, que pode ser considerada a principal limitação. 

Outra limitação, durante a entrega da intervenção, foi a relativa dificuldade de 

acesso para pessoas com dificuldades de locomoção, visto que a intervenção foi 

realizada no primeiro andar do prédio do Laboratório de Habilidades em Enfermagem 

e o elevador do encontrava-se inoperante. 

Os instrumentos de coleta de dados deste estudo foram aplicados pelas 

interventoras, o que pode ter influenciado de alguma maneira as respostas dos 

participantes, pois estes possuíam ciência de que a interventoras teriam acesso aos 

instrumentos identificados. 

 

7.8 Forças 

O PCDC foi complementar ao tratamento medicamentoso para a dor crônica. A 

realização deste estudo piloto apresenta dados que permitirão o refinamento da 

proposta de intervenção interprofissional breve para manejo da dor crônica. Em breve, 

será possível testar esta intervenção com desenhos de estudo mais robustos e 

amostras maiores, pois são escassas as intervenções nacionais desta natureza, para 

pessoas com dor crônica. 
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7.9 Recomendações para estudos futuros 

 Elaboração de programas com amostras maiores e maior tempo de seguimento 

para avaliar a manutenção dos efeitos da intervenção em longo prazo, 

 Utilização de desenhos de estudo mais robustos, como ensaio clínico 

randomizado. 

 O local da intervenção deve ser calmo, distante de movimentações de pessoas 

e veículos para promover melhor relaxamento e atenção. 

 O local das sessões deve ser em piso térreo ou em local que possua elevador 

operante para facilitar o acesso a pessoas com mobilidade prejudicada. 

 O local deve ser espaçoso para facilitar a realização dos alongamentos; 

 O local deve contar com bebedouro ou jarra de água; 

 O local deve ter temperatura agradável, preferencialmente com janelas amplas 

ou ar condicionado; 

 Avaliar a possibilidade de utilizar outros instrumentos para avaliar sintomas 

depressivos, visto que o Inventário de Depressão de Beck mostrou-se um 

instrumento complexo. Muitos participantes do estudo apresentaram 

dificuldade de compreensão, necessitando de ajuda das interventoras. 
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8. CONCLUSÃO 

 

A intervenção interprofissional breve foi considerada aceitável e viável para 

pacientes com dor crônica. Além disso, contribuiu para melhorar a percepção de 

autoeficácia e diminuir a incapacidade, intensidade da dor, fadiga e sintomas 

depressivos de pessoas com dor crônica, indicando o potencial da intervenção a ser 

testada em futuros estudos.  
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APÊNDICE A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Convido(amos) o (a) Sr (a) para participar da pesquisa intitulada “Intervenção complexa de 

enfermagem para manejo da dor crônica: estudo piloto” desenvolvida pelas Enfermeiras Yasmin C. M. 

Mohamed Ali e Marina de Góes Salvetti. O objetivo do estudo é avaliar os efeitos de uma intervenção 

de enfermagem no controle da dor crônica. O procedimento do estudo envolve a participação no 

Programa de Controle da Dor Crônica, com 1 encontro semanal de 2 horas ao longo de 6 semanas. 

 Os riscos da sua participação estão relacionados ao fato de o Sr.(a) poder se emocionar ao 

falar sobre a sua dor. O benefício direto para o participante é a participação no Programa de Controle 

da Dor Crônica, que inclui educação sobre dor, técnicas de relaxamento e exercícios, que podem ajudar 

a aliviar a sua dor. 

O estudo inclui duas avaliações e a participação nos encontros semanais do Programa de 

Controle da Dor Crônica, não há procedimentos após o período de estudo. O Sr.(a) pode recusar-se a 

participar ou retirar seu consentimento, em qualquer fase da pesquisa, sem penalização alguma. As 

pesquisadoras se comprometem a utilizar os dados coletados somente para esta pesquisa. As 

informações obtidas serão analisadas em conjunto com outros participantes, não sendo divulgada a 

identificação de nenhum dos participantes do estudo.  

Este termo deve ser rubricado em todas as suas páginas e assinado nas duas vias. Uma das 

vias deste documento ficará com o pesquisador e outra com o participante do estudo, assinada e 

rubricada pelo pesquisador. Não há despesas pessoais decorrentes da participação. Também não há 

compensação financeira relacionada à participação. Se existir qualquer despesa adicional, ela será 

absorvida pelo orçamento da pesquisa. Eventuais danos decorrentes da pesquisa serão indenizados, 

se comprovada a relação entre a participação no estudo e o referido dano.  

Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso à pesquisadora responsável pela investigação 

para esclarecimento de dúvidas. A principal pesquisadora é a Sra. Marina de Góes Salvetti, que pode 

ser encontrada no endereço: Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 419 – Cerqueira César – São Paulo/SP 

- CEP: 05403-000 Telefone: (11) 99907-8667. Caso você tenha alguma consideração ou dúvida sobre 

a ética da pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Escola de 

Enfermagem da USP– Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 419 – Cerqueira César – São Paulo/SP - 

CEP: 05403-000 Telefone: (11) 30618858 e-mail – cepee@usp.br ou com o CEP do Hospital das 

Clinicas da Faculdade de Medicina da USP (HCFMUSP)  – Rua Ovídio Pires de Campos, 225 – 5º 

andar - Cerqueira César – São Paulo/SP - CEP: 05403-10 – Telefone: (11) 2661-7585/2661-

1548/26611549 - e-mail: cappesq.adm@hc.fm.usp.br. 

 Esta pesquisa atende todas as especificações da Resolução do Conselho Nacional de Saúde 

466 de 12 de dezembro de 2012 que aprova as diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas 

envolvendo seres humanos.  

  

Assinatura do pesquisador  _____________________________            

       

  

Assinatura do participante _____________________________         

 

 

Data.............../................../................... 

 

mailto:cappesq.adm@hc.fm.usp.br
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APÊNDICE B – INSTRUMENTO PARA COLETA DE DADOS 

SOCIODEMOGRÁFICOS E CLÍNICOS 

 

Ambulatório da Anestesiologia HCFMUSP-EEUSP - Consulta de Enfermagem: Pacientes com Dor Crônica 

1. Identificação 

Data Entrevista:        /        /                 Enfermeira:                                                Cidade onde mora: 

Idade:                                                Data de Nasc:      /        / Sexo: (    ) F  (    ) M Telefone: 

Estado Civil: (   ) Solteiro  (   ) Casado (   ) Separado (   ) Divorciado  (   ) Viúvo 

Ocupação atual:                                            Ocupação anterior: 

Escolaridade:(  ) EFI (  ) EFII (   ) EM (  ) ES (   ) PG        Anos de estudo (completos): 

2. Situação atual da dor 

Há quanto tempo sente dor? (  ) Menos de 6 meses = Não selecionado (   )                    (   ) Mais de 6 meses     Quanto? 

Qual é a intensidade de 0 a 10? _______________Intensidade < 4 = Não selecionado (   ) 

 

 

3. Diagnóstico médico e etilogia da dor 

Diagnóstico Médico: 

Co-morbidades: 

(   ) HAS 

(   ) DM         

(   ) Colesterol                          

(   ) Asma                               

(   ) Doenças cardiovasculares     

(   ) Câncer                                                   

(   ) AVC 

(   ) Problema crônico de coluna  

(   ) Distúrbios Osteomoleculares Relacionados ao Trabalho  

(   ) Depressão 

(   ) Insuficiência renal crônica  

(   ) Depressão 

Outro(s): 

Tratados? 

Diagnóstico médico da dor: 

4. Percepção/cognição e Promoção da Saúde 

Qual seu problema de saúde? 

Na sua opinião qual a causa da sua dor? 

Que tratamentos já fez? 

Alguma terapia alternativa? 
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Que resultados obteve com esses tratamentos? 

 

O que o(a) senhor(a) espera do tratamento?  

 

Tem algo que gostaria de me perguntar? 

 

4.1 Tratamento atual para dor (inclui medicamentos adjuvantes): 

Medicamento Dose Efeitos colaterais 

   

   

   

   

   

   

   

Toma os medicamentos conforme a prescrição médica? (   ) Sim  (   ) Não       

Tem alguma dificuldade para seguir a prescrição? (   ) Sim  (   ) Não       

Qual dificuldade? 

4.2 Comunicação verbal: 

Lê? (   ) Sim  (   ) Não       Escreve? (   ) Sim  (   ) Não       Prolixo? (   ) Sim  (   ) Não       

Informa detalhes necessários?(   ) Sim  (   ) Não    

Mostra clareza de ideias? (   ) Sim  (   ) Não   Especifique:  

Impedimentos à expressão verbal? (   ) Sim  (   ) Não      Especifique: 

4.3 Comunicação não verbal: 

Sofrimento/dor (   ) Sim  (   ) Não      Especifique: 

Tristeza (   ) Sim  (   ) Não      Especifique: 

Desesperança (   ) Sim  (   ) Não      Especifique: 

Contrariedade (   ) Sim  (   ) Não      Especifique: 

Choro (   ) Sim  (   ) Não      Especifique: 

Contato ocular (   ) Sim  (   ) Não      Especifique: 

Fácies tranquila (   ) Sim  (   ) Não      Especifique: 

Inquietação (   ) Sim  (   ) Não      Especifique: 

Postura de proteção (   ) Sim  (   ) Não      Especifique: 

5. Princípios da vida 

Tem preferência religiosa?  (   ) Sim  (   ) Não  Especifique: (   ) Católica (   ) Evangélica (   ) Espírita (   ) Outra: 

Praticante? (   ) Sim  (   ) Não       

Existem coisas espirituais importantes para o(a) senhor(a)? (   ) Sim  (   ) Não   

Especifique: 

Elas o ajudam a aguentar a dor? (   ) Sim  (   ) Não       

Especifique: 

6. Papéis e Relacionamentos 

Mora sozinho? (   ) Sim  (   ) Não      Se não, com quem mora? (  ) Companheiro(a) (  ) Filho(a) (  )  Filhos nº____ (  ) Mãe  (  ) Pai   

Outro(s): 

Quem ajuda no seu tratamento? (  ) Companheiro(a) (  ) Filho(a) (  ) Filhos (  ) Mãe  (  ) Pai   

Outro(s): 

Tem familiares ou amigos que o apoiam? (   ) Sim   (   ) Não     Quem? 

Sente-se sozinho com frequência? (   ) Sim  (   ) Não    Por quê? 

 

Observações sobre a interação paciente/família/cuidador: 
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7. Atividade/repouso 

7.1 Sono/repouso 

Quantas horas dorme por dia?                                                      Sente-se disposto ao acordar?  (   ) Sim  (   ) Não   

Especifique: 

Tem dificuldade para pegar no sono? (   ) Sim  (   ) Não               Há interrupções no sono? (   ) Sim  (   ) Não   

Especifique: 

7.2 Atividade/exercício 

O que faz para se distrair? 

Há algo que gostaria de fazer e não pode? (   )Sim  (   )Não 

Especifique: 

Precisa de ajuda para alguma atividade do dia-a-dia? (   ) Sim   (   ) Não 

Qual? 

Pratica algum exercício físico regularmente? (   ) Sim   (   ) Não 

Qual(is)?                                                                    

Frequência semanal:(   )1x  (   )2x  (   )3x  (   ) Mais  Quanto? 

Equilíbrio de energia (Fadiga) – Aplicar Pictograma de Fadiga: 

Intensidade da fadiga:                      Impacto da fadiga:  

8. Enfrentamento/tolerância ao estresse 

Como o(a) senhor(a) lida com a dor? 

 

Há algo que te ajude a lidar com a dor/ter algum alívio? 

 

9. Nutrição 

Aparenta equilíbrio nutricional? (   ) Sim   (   ) Não                       Peso:                 Altura:                              IMC:          

Tipo de desequilíbrio nutricional: Mais do que as necessidades corporais (   )      Menos do que as necessidades corporais (   ) 

Dificuldade de deglutição? (   ) Sim   (   ) Não 

Tem náuseas/vômitos? (   ) Sim   (   ) Não         Especifique: 

10. Eliminação e troca 

Apresenta alguma dificuldade para urinar? (   ) Sim   (   ) Não  Especifique: 

Constipação: (   ) Sim   (   ) Não          Diarréia: (   ) Sim (   ) Não 

Observações:  

 

11. Impacto emocional da dor 

Inventário de Depressão de Beck (IDB) Score:                              > 21 = Não selecionado (   ) 

12. Observações e outros comentários relevantes: 
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APÊNDICE C – MANUAL DA INTERVENÇÃO 
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INTRODUÇÃO 

Este manual tem o objetivo de descrever as ações a serem realizadas para a 

entrega da intervenção de enfermagem proposta para pessoas que convivem com dor 

crônica de diferentes etiologias que participarão da pesquisa “Intervenção 

interprofissional para manejo da dor crônica: estudo piloto”. 

O manual detalha as atividades a serem realizadas durante as sessões da 

intervenção e inclui o contexto geral e as ações que serão efetuadas pelos 

interventores ao longo da intervenção. A entrega desta intervenção deverá seguir este 

manual para garantir a fidelidade da intervenção. 

 

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA 

  

Objetivo geral 

Promover melhora das crenças de autoeficácia e melhora da funcionalidade de 

pessoas com dor crônica.  

 

Objetivos específicos 

Reduzir a intensidade da dor, reduzir os escores de fadiga e reduzir os sintomas 

depressivos em pessoas com dor crônica. 

 

Resultados esperados 

 Aumentar os escores de autoeficácia; 

 Melhorar o autocontrole da dor; 

 Reduzir a intensidade da dor; 

 Reduzir o grau de incapacidade relacionada à dor; 

 Reduzir os escores de fadiga; 

 Reduzir os sintomas depressivos; 

 

População alvo  

Pessoas com dor crônica de diversas etiologias entre 18 e 65 anos. 
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Organização do Programa 

O programa de intervenção de enfermagem conta com 6 sessões, sendo uma 

sessão semanal em grupo, com 2 horas de duração (Total:12h). 

 

Elementos da intervenção 

Os participantes da intervenção receberão um kit com Cartilha para Manejo da 

Dor Crônica, Folder sobre manejo da dor crônica, Caderneta e Caneta para 

anotações. 

 

Estrutura das sessões de intervenção 

 

Quadro 1 - Atividades programadas para intervenção de enfermagem para manejo da dor crônica. São 

Paulo, 2019. 

 

Atividade 

Sessão 

1 2 3 4 5 6 

Apresentação e estabelecimento de metas       

Educação sobre dor crônica       

Exercícios físicos e manejo da dor       

Enfrentamento do estresse e manejo da dor       

Ritmo/conservação de energia e higiene do sono        

Revisão do aprendizado e manutenção       

Alongamento e fortalecimento muscular       

Técnica de relaxamento       
 

 

Tipo de intervenção 

Intervenção presencial em grupo com estratégias educativas e cognitivo-

comportamentais. 

 

ORIENTAÇÕES PARA MELHORAR A ADESÃO 
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 Convidar por Whatsapp® os participantes para comparecer toda semana no dia 

anterior; 

 Atentar e acompanhar a presença dos participantes em cada dia de sessão; 

 Em casos de falta, entrar em contato por telefone ou mensagem de Whatsapp® 

para saber o motivo da ausência e convidar o participante a comparecer na 

sessão seguinte; 

 Registrar o dia em que entrou em contato e o motivo da ausência exposto pelo 

participante; 

 Em casos de desistência, proceder com a mesma forma de registro das 

informações. 

 

HABILIDADES REQUERIDAS DAS INTERVENTORAS 

 Empatia; 

 Atenção; 

 Escuta qualificada; 

 Acolhimento.  

 

ATIVIDADES  

Interventora 1 (Enfermeira) 

 Aplicar o conteúdo educativo; 

 Conduzir os diálogos do grupo; 

 Responder eventuais dúvidas. 

 

Interventora 2 (Enfermeira) 

Pré-intervenção 

 Montar os kits dos participantes para a 1ª sessão; 

 Imprimir os instrumentos para a 1ª e 6ª sessão; 

 Imprimir a lista de presença; 

 Contactar ou avisar pelo Whatsapp® e/ou por ligação telefônica sobre a 

aproximação do início da intervenção na semana anterior. 
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Pré-sessão 

 Estar atenta às mensagens de Whatsapp®; 

 Organizar o notebook, projetor e pendrive para a apresentação; 

 Levar a lista de presença; 

 Organizar crachás; 

 Organizar flipchart e canetas; 

 Verificar o funcionamento do aparelho de som e CD; 

 Verificar o nível de limpeza do chão da sala; 

 Organizar as cadeiras em círculo/roda; 

 Organizar os colchonetes; 

 

Durante o período do programa 

 Convidar os participantes por Whatsapp® para comparecer toda semana no dia 

anterior; 

 

Durante as sessões 

 Sinalizar a trajetória para que os participantes consigam acessar o local; 

 Recepcionar os participantes; 

 Registrar a presença dos participantes;  

 Encaminhar os participantes ao local; 

 Atentar ao cronograma preestabelecido; 

 Entregar os crachás; 

 Monitorar o tempo determinado para cada atividade; 

 Entregar os kits aos participantes (no primeiro dia); 

 Atentar às eventuais dúvidas que surgirem; 

 Ajudar na organização da sala para a realização de alongamento; 

 Apagar as luzes e preparar o aparelho de som para a técnica de relaxamento; 

 Levar os instrumentos para coleta de dados na primeira e última sessão; 

 Aplicar e recolher os impressos organizadamente; 

 Ajudar os participantes no preenchimento dos instrumentos; 

 Recolher, organizar e higienizar os colchonetes; 

 Despedir-se dos participantes e reforçar a participação na sessão seguinte; 

 Aplicar a técnica de relaxamento; 
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 Fazer a observação da sessão e anotação de aspectos importantes trazidos pelos 

participantes. 

 Parabenizar pela participação no grupo de Whatsapp® e convidar para a semana 

seguinte. 

 

Interventora 3 (Psicóloga) 

 Atentar às eventuais dúvidas que surgirem; 

 Atentar e agir em possíveis situações e/ou comentários delicados/significativos; 

 Incentivar os participantes a encontrar pensamentos alternativos; 

 Acolher os participantes que apresentarem necessidades manifestadas ou 

percebidas diálogo privado; 

 

Interventora 4 (Fisioterapeuta) 

 Atentar às eventuais dúvidas que surgirem; 

 Atentar e agir em possíveis situações e/ou comentários delicados/significativos 

em relação a ações e/ou impedimentos para realização de tarefas e alongamento; 

 Propor e recomendar modificações/adaptações para melhor desempenho físico 

tanto para a vida cotidiana quanto para a realização do alongamento durante a 

sessão. 

 

DETALHAMENTO DAS SESSÕES 

Todos os dias:  

 Lista de presença na entrada; 

 Notebook; 

 Projetor; 

 Crachás; 

 Flipchart e canetas; 

 Alongamento (colchonetes); 

 Relaxamento (aparelho de som + CD com músicas); 
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1ª sessão:  Apresentação e estabelecimento de metas 

 

1ª sessão:  Apresentação e estabelecimento de metas 

14h00 – 14h10 Recepção, entrega de kit, objetivos, cronograma e contrato 

14h10 – 14h50 Dinâmica de apresentação 

14h50 – 15h15 Preenchimento dos instrumentos 

15h15 – 15h30 Tríade Cognitiva e Estabelecimento de metas pessoais 

15h30 – 15h50 Técnica de relaxamento 

15h50 - 16h00 Encerramento das atividades 

 

 Recepção, entrega dos kits e apresentação dos objetivos do grupo, 

cronograma e contrato: Explicar os objetivos, como acontecerá o grupo e as 

atividades que serão propostas em cada encontro com base no cronograma e 

ressaltar a importância do comparecimento em cada encontro. 

 

OBS: Promover o sentimento de pertença para que queiram voltar nos próximos 

encontros. 

 Dinâmica de apresentação: 2 minutos de apresentação pessoal, conforme 

roteiro a seguir: 

 Nome, idade e ocupação principal (atual e pregressa) 

 Há quanto tempo sente dor? 

 Conhece a causa da dor (doença)? 

 Qual o local principal de dor? 

 Motivação para participar do programa. 

 O que me ajuda a lidar com a minha dor? 

 

 Aplicar instrumentos:  

 Escala Numérica de Dor (Manias, Gibson, Finch, 2011); 

 Pictograma de Fadiga (Mota, Pimenta, Fitch, 2009); 
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 Questionário de Autoeficácia sobre Dor (Sardá Jr et al., 2007); 

 Inventário de Depressão de Beck (Gorestein, Andrade, 1998); 

 Questionário para avaliação da incapacidade causada pela dor (Giordano et 

al., 2012). 

 Modelo cognitivo – Tríade cognitiva (Pensamento-Emoção-Comportamento); 

 Estabelecimento de uma meta pessoal (o que eu gostaria de alcançar com a 

participação no programa – anotar na caderneta); 

 Técnica de Relaxamento (ANEXO); 

 Orientação sobre anotações na caderneta (Quantas vezes realizou o 

relaxamento em casa? Quantas vezes realizou caminhada durante a semana? 

Facilidades e dificuldades encontradas; Emoções negativas/positivas durante a 

semana);  

 Fechamento das atividades (recomendações para a próxima semana). 

 

2ª sessão: Educação sobre dor crônica 

 

2ª sessão: Educação sobre dor crônica 

14h00 – 14h20 Recepção, revisão do conteúdo e anotações da semana 

14h20 – 14h50 Fisiologia da dor e métodos para alívio da dor 

14h50 – 15h00  Revisão do conteúdo e esclarecimento de dúvidas 

15h00 – 15h45 Alongamento  

15h45 – 15h55 Técnica de relaxamento 

15h55 - 16h00 Encerramento das atividades e orientações de anotações 

 

 Recepção; 

 Revisão da sessão anterior/anotações: (Quantas vezes realizou o relaxamento 

em casa? Quantas vezes realizou caminhada durante a semana? Facilidades e 

dificuldades encontradas; Emoções negativas/positivas durante a semana);   

 Fisiologia da dor (linguagem simples e acessível): apresentação de slides; 

 Métodos farmacológicos e não farmacológicos de alívio da dor; 

 Encorajar o paciente a usar medicamento adequado para dor (leve, 

moderada, intensa e adjuvantes); 



A p ê n d i c e s  | 104 

 

 Encorajar o paciente a monitorar a própria dor e a intervir de forma 

adequada; 

 Revisão do aprendizado e esclarecimento de dúvidas; 

 Alongamento com fisioterapeuta; 

 Técnica de Relaxamento; 

 Fechamento das atividades/orientação de anotações para a próxima semana 

(emoções, facilidades e dificuldades). 

 

3ª sessão:  Exercícios físicos e manejo da dor 

 

3ª sessão:  Exercícios físicos e manejo da dor 

14h00 – 14h20 Recepção, revisão do conteúdo e anotações da semana 

14h20 – 14h50 Benefícios dos exercícios no manejo da dor crônica 

14h50 – 15h00  Revisão do conteúdo e esclarecimento de dúvidas 

15h00 – 15h45 Alongamento  

15h45 – 15h55 Técnica de relaxamento 

15h55 - 16h00 Encerramento das atividades e orientações de anotações 

 

 Recepção; 

 Revisão da sessão anterior/anotações: (Quantas vezes realizou o relaxamento 

em casa? Quantas vezes realizou caminhada durante a semana? Facilidades e 

dificuldades encontradas; Emoções negativas/positivas durante a semana);   

 Benefícios dos exercícios no manejo da dor crônica (fazer questionamento 

socrático); 

 Revisão do aprendizado e esclarecimento de dúvidas; 

 Alongamento com fisioterapeuta; 

 Técnica de Relaxamento; 

 Fechamento das atividades/orientação de anotações para a próxima semana 

(emoções, facilidades e dificuldades). 

 

4ª sessão: Enfrentamento do estresse e manejo da dor 
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4ª sessão: Enfrentamento do estresse e manejo da dor 

14h00 – 14h20 Recepção, revisão do conteúdo e anotações da semana 

14h20 – 14h50 Emoções negativas e dor, relaxamento, controle do estresse 

14h50 – 15h00  Revisão do conteúdo e esclarecimento de dúvidas 

15h00 – 15h45 Alongamento  

15h45 – 15h55 Técnica de relaxamento 

15h55 - 16h00 Encerramento das atividades e orientações de anotações 

 

 Recepção; 

 Revisão da sessão anterior/anotações: (Quantas vezes realizou o relaxamento 

em casa? Quantas vezes realizou caminhada durante a semana? Facilidades e 

dificuldades encontradas; Emoções negativas/positivas durante a semana);   

 Relação entre emoções negativas e dor, importância de técnicas de 

relaxamento/meditação/controle do estresse; 

 Reduzir ou eliminar fatores que precipitam ou aumentam a experiência de 

dor (medo, cansaço, monotonias, e falta de informação); 

 Revisão do aprendizado e esclarecimento de dúvidas; 

 Alongamento com fisioterapeuta; 

 Técnica de Relaxamento; 

 Fechamento das atividades/orientação de anotações para a próxima semana 

(emoções, facilidades e dificuldades). 

 

5ª sessão: Ritmo/conservação de energia e higiene do sono 

 

5ª sessão: Ritmo/conservação de energia e higiene do sono 

14h00 – 14h20 Recepção, revisão do conteúdo e anotações da semana 

14h20 – 14h50 Organização cotidiana, higiene do sono e repouso 

14h50 – 15h00  Revisão do conteúdo e esclarecimento de dúvidas 

15h00 – 15h45 Alongamento  

15h45 – 15h55 Técnica de relaxamento 

15h55 - 16h00 Encerramento das atividades e orientações de anotações 
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 Recepção; 

 Revisão da sessão anterior/anotações: (Quantas vezes realizou o relaxamento 

em casa? Quantas vezes realizou caminhada durante a semana? Facilidades e 

dificuldades encontradas; Emoções negativas/positivas durante a semana);   

 Organização cotidiana: Como organizar a semana para manter o ritmo nas 

atividades?;  

 Higiene do sono (recomendações: usar a técnica de relaxamento; reduzir a 

luminosidade, reduzir uso de celular e TV, leitura, usar o quarto só para dormir); 

 Promover repouso/sono adequado para facilitar o alívio da dor; 

 Revisão do aprendizado e esclarecimento de dúvidas; 

 Alongamento com fisioterapeuta; 

 Técnica de Relaxamento; 

 Fechamento das atividades/orientação de anotações para a próxima semana 

(emoções, facilidades e dificuldades). 

 

6ª sessão: Revisão do aprendizado e manutenção 

 

6ª sessão: Revisão do aprendizado e manutenção 

14h00 – 14h20 Recepção, revisão do conteúdo e anotações da semana 

14h20 – 14h50 Revisão dos tópicos abordados no programa 

14h50 – 15h05  Técnica de relaxamento 

15h05 – 15h40 Alongamento  

15h40 – 15h55 Preenchimento dos instrumentos 

15h55 - 16h00 Encerramento do programa 

 

 Recepção 

 Revisão da sessão anterior/anotações: (Quantas vezes realizou o relaxamento 

em casa? Quantas vezes realizou caminhada durante a semana? Facilidades e 

dificuldades encontradas; Emoções negativas/positivas durante a semana);   

 Revisão dos tópicos abordados durante o programa; 
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 Monitorar a satisfação do paciente com o controle da dor;  

 Alongamento com fisioterapeuta; 

 Técnica de Relaxamento; 

 Aplicar instrumentos aos participantes:  

 Escala Numérica de Dor (Manias,Gibson,Finch,2011); 

 Inventário de Depressão de Beck (Gorestein, Andrade, 1998); 

 Questionário de Auto-eficácia sobre Dor (Sardá Jr et al., 2007); 

 Questionário para avaliação da incapacidade causada pela dor (Giordano 

et al., 2012); 

 Pictograma de Fadiga (Mota, Pimenta, Fitch, 2009); 

 Pesquisa de satisfação em relação ao programa; 

 Encerramento do Programa. 
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ANEXO 

Relaxamento Humanista 

 Busque uma posição confortável (deitado ou sentado) 

 Feche os olhos, afaste pensamentos e preocupações...  

 Concentrar sua atenção na respiração, sentindo o caminho que o ar faz do nariz 

até chegar aos pulmões. Respirando profundamente e soltando todo o ar 

lentamente...  

 Repita algumas vezes essa respiração profunda e.. depois deixe a respiração 

livre... 

 Vá mentalmente até a sua cabeça, sinta o couro cabeludo, sinta os músculos 

da testa e os músculos ao redor dos olhos, sinta os dois lados do nariz, as faces, os 

lábios, relaxe o queixo e a mandíbula.  

http://dx.doi.org/10.1016/j.pmn.2013.04.004
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 Mentalmente desça pelos lados do pescoço, continue descendo suavemente 

pelos ombros, braços e antebraços. Procure deixar tudo completamente relaxado. 

Sinta as mãos e relaxe os dedos um por um. 

 Volte mentalmente até a sua cabeça, relaxe o couro cabeludo, relaxe 

profundamente os músculos da testa e os músculos ao redor dos olhos, relaxe os dois 

lados do nariz, relaxe as faces e os lábios, relaxe a língua, relaxe o queixo e a 

mandíbula. 

 Desça pelas laterais da nuca, suavemente desça por duas linhas ao lado da 

coluna e procure manter tudo completamente relaxado. Desça pelas nádegas, pernas 

e pés. Lembre-se de deixar tudo profundamente relaxado. 

 Volte mentalmente a sua cabeça relaxe o couro cabeludo, relaxe 

profundamente os músculos da testa e os músculos ao redor dos olhos, relaxe os dois 

lados do nariz, relaxe as faces e os lábios, relaxe a língua, solte..relaxe o queixo e a 

mandíbula. 

 Sinta o couro cabeludo, abaixo dele o crânio, relaxe. Relaxe o fundo dos olhos, 

relaxe a garganta e continue, como que descendo por tudo e vá até o centro do peito. 

Relaxe o coração e os pulmões. Relaxe os órgãos internos do abdômen.   

Volte mentalmente a sua cabeça. Relaxe o crânio, e logo abaixo dele o cérebro, 

relaxe a parte superior do cérebro. Desça um pouco e relaxe o meio do cérebro, desça 

ainda mais e relaxe a parte inferior do cérebro.   

Agora, observe o seu interior... 

Perceba como se sente... 

Volte a respirar profundamente, sinta seu corpo, movimente os dedos mãos e 

os pés... 

Espreguice, abra os olhos. 
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APÊNDICE D – CARTILHA  
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APÊNDICE E – FOLDER  
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APÊNDICE F – PESQUISA DE SATISFAÇÃO E OPINIÃO 

 

 

 

 

 

 



A p ê n d i c e s  | 121 

 

APÊNDICE G – CARTILHA PARA ALONGAMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS
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ANEXO A – REGISTRO DE PENSAMENTO DISFUNCIONAL 

 

 



A n e x o s  | 124 

 

ANEXO B – QUESTIONÁRIO DE AUTOEFICÁCIA SOBRE DOR 

  

Questionário de Auto-Eficácia sobre Dor - QAESD 

(Nicholas, M. K. 1989, adaptado por Sardá, Nicholas, Pimenta, Asghari, 2007) 

Nome/Iniciais: ________________________________________________________________ Data:___________________ 
  

Por favor, indique o quanto confiante você está neste momento em poder fazer as seguintes coisas apesar da sua dor. Para indicar 
sua resposta, circule um número em cada questão, considerando que (0) indica nem um pouco confiante e (6) completamente 
confiante. 

Por exemplo: 
0 1 2 3 4 5 6 

Nem um pouco confiante       Completamente confiante 
 

Lembre-se, este questionário não está perguntando se você tem feito estas coisas ou não. Mas sim o quanto confiante você se sente 
em poder fazê-las neste momento, apesar da sua dor. 
 
1. Posso aproveitar as coisas apesar da dor.   

0 1 2 3 4 5 6 

Nem um pouco confiante       Completamente confiante 

 

2. Posso fazer a maior parte das minhas tarefas domésticas (ex: Lavar a louca, arrumar a casa, lavar o carro....) apesar 

da dor. 

0 1 2 3 4 5 6 

Nem um pouco confiante       Completamente confiante 

 

3. Continuo encontrando meus amigos e familiares com a mesma freqüência que antes apesar da dor. 

0 1 2 3 4 5 6 

Nem um pouco confiante       Completamente confiante 

 

4. Posso lidar com a dor na maior parte das situações. 

0 1 2 3 4 5 6 

Nem um pouco confiante       Completamente confiante 

 

5. Posso fazer alguns trabalhos apesar da minha dor (ex: trabalhos de casa e emprego remunerado ou não). 

0 1 2 3 4 5 6 

Nem um pouco confiante          Completamente confiante 

 

6. Posso fazer muitas coisas que aprecio apesar da dor (ex: lazer, artesanato, esporte....). 

0 1 2 3 4 5 6 

Nem um pouco confiante       Completamente confiante 

 

7. Posso lidar com a dor sem usar remédios. 

0 1 2 3 4 5 6 

Nem um pouco confiante       Completamente confiante 

 

8. Posso alcançar a maior parte dos meus objetivos na vida apesar da dor. 

0 1 2 3 4 5 6 

Nem um pouco confiante       Completamente confiante 

 

9. Apesar da dor posso viver uma vida normal. 

0 1 2 3 4 5 6 

Nem um pouco confiante       Completamente confiante 

 

10. Posso aos poucos me tornar mais ativo apesar da dor. 
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0 1 2 3 4 5 6 

Nem um pouco confiante       Completamente confiante 
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ANEXO C – QUESTIONÁRIO PARA AVALIAÇÃO DE INCAPACIDADE 

CAUSADA PELA DOR 

 

Questionário para avaliação de incapacidade causada pela dor 

 (Pain Disability Questionnaire – PDQ) 

 

Nome:_______________________________________________________________________________________Data:___________ 

 

Este questionário pede sua opinião sobre como a dor que você sente afeta atualmente o desempenho de suas atividades diárias. Essas 

informações ajudarão a entender como você se sente e em quais condições é capaz de realizar suas tarefas diárias. Por favor, responda 

cada questão, fazendo um círculo no número que corresponde a quanto a dor afeta as suas atividades. 

 

POR FAVOR, RESPONDA A TODAS AS QUESTÕES 

 

1) A dor que você sente interfere no seu trabalho dentro e fora de casa? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Trabalho normalmente        Não consigo fazer 

nenhum trabalho 

2) A dor que você sente interfere na realização de seus cuidados pessoais (tomar banho, se vestir, etc)? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Cuido de mim sem 

ajuda 

       Preciso de ajuda em 

todos os cuidados 

pessoais 

3) A dor que você sente interfere na sua locomoção? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Vou para onde quiser        Vou apenas a 

consultas médicas 

 

4) A dor que você sente afeta a sua capacidade de sentar ou ficar em pé? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Não afeta         Não consigo 

sentar/ficar em pé 

 

5) A dor que você sente afeta a sua capacidade de levantar objetos acima de sua cabeça, segurar objetos ou alcançar 

coisas? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Não afeta         Não consigo realizar 

essas atividades 

 

6) A dor que você sente afeta a sua capacidade de levantar objetos do chão, curvar-se, inclinar-se ou agachar-se? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Não afeta         Não consigo realizar 

 

7) A dor que você sente afeta a sua capacidade de caminhar ou correr? 
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Não afeta         Não consigo realizar 

essas atividades 

 

 

8) A sua renda mensal diminuiu desde que sua dor começou? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Não 

diminuiu 

         Perdi toda 

a renda 

9) Você tem que tomar medicamentos todos os dias para controlar a sua dor? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Não preciso de 

medicação 

       Fico sob efeito de 

medicação o dia todo 

 

10)  A dor que você sente o(a) obriga a procurar médicos com muito mais frequência do que antes da sua dor começar? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Nunca vou ao médico        Consulto médicos 

semanalmente 

 

11) A dor que você sente interfere na sua capacidade de ver as pessoas que são importantes para você tanto quanto 

gostaria? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Não 

interfere 

         Eu nunca 

os vejo 

 

12) A dor que você sente interfere nas atividades de recreação e lazer que são importantes para você? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Não 

interfere 

         Interfere 

totalmente 

 

13) Você precisa de ajuda dos seus familiares e amigos para terminar suas tarefas diárias (incluindo tanto trabalho fora de 

casa quanto doméstico) por causa da sua dor? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Nunca preciso de 

ajuda 

       Sempre preciso de 

ajuda 

 

14) Atualmente você se sente mais deprimido, tenso ou ansioso do que antes da sua dor começar 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Sem 

depressã

o 

        Depressão/tensão 

grave 

 

15) Você apresenta problemas emocionais causados pela dor, que interferem no relacionamento familiar, na vida social 

ou nas atividades do trabalho? 
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Não 

apresento 

        Apresento problemas 

graves 

 

Giordano PCM. Adaptação Cultural e Validação do Instrumento: "The Pain Disability Questionnaire". Dissertação de Mestrado,  

Universidade Estadual de Campinas – Faculdade de Ciências Médicas, Campinas, 2009. 
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ANEXO D - PICTOGRAMA DE FADIGA 
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ANEXO E - INVENTÁRIO DE DEPRESSÃO DE BECK 
 

Inventário de Depressão de Beck – IDB 

Neste questionário existem grupos de frases. Escolha, em cada grupo, a frase que melhor descreve como você se sentiu na 

semana que passou, incluindo o dia de hoje. 

1. 0  Não me sinto triste. 

   1  Sinto-me triste. 

   2  Sinto-me  triste o tempo todo e não consigo sair disso. 

   3  Estou tão triste ou infeliz que não posso agüentar. 

 

2. 0  Não estou sem coragem para o futuro. 

 1  Sinto-me sem coragem quanto ao futuro. 

 2  Sinto que não tenho nada por que esperar. 

 3  Sinto que o futuro é sem esperança e as coisas não podem melhorar. 

 

3. 0  Não me sinto fracassado(a). 

 1  Sinto que falhei mais que o indivíduo médio. 

 2  Quando olho para trás em minha vida, tudo que vejo é uma porção de fracassos. 

                3  Sinto que sou um fracasso completo como pessoa. 

 

4. 0  Obtenho tanta satisfação nas coisas como costumava ter. 

                1  Não gosto das coisas como costumava gostar. 

                2  Não consigo mais sentir satisfação real com coisa alguma. 

    3  Estou insatisfeito(a) ou entediado(a) com tudo. 

 

5. 0  Não me sinto particularmente culpado(a) 

    1  Sinto-me culpado(a) boa parte do tempo. 

    2  Sinto-me muito culpado(a) a maior parte do tempo. 

    3  Sinto-me culpado(a) o tempo todo. 

  

6. 0  Não sinto que esteja sendo castigado(a). 

  1  Sinto que possa ser castigado(a). 

  2  Espero ser castigado(a). 

  3  Sinto que estou sendo castigado(a). 

 

7. 0  Não me sinto desapontado(a) comigo mesmo(a). 

 1  Sinto-me desapontado(a) comigo mesmo(a). 

 2  Sinto-me aborrecido(a) comigo mesmo(a). 

 3  Eu me odeio. 

 

8. 0  Não sinto que seja pior que qualquer outra pessoa. 

 1  Critico-me por minhas fraquezas ou erros. 

 2  Responsabilizo-me o tempo todo por minhas falhas. 

 3  Culpo-me por todas as coisas ruins que acontecem. 

 

9. 0  Não tenho nenhum pensamento a respeito de me matar. 

 1 Tenho pensamentos sobre me matar, mas não os levaria adiante. 

 2  Gostaria de me matar. 
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 3  Eu me mataria, se tivesse uma oportunidade. 

 

10. 0  Não costumo chorar mais que o habitual. 

  1  Choro mais agora do que costumava fazer. 

  2  Atualmente choro o tempo todo. 

  3 Eu costumava conseguir chorar, mas agora não consigo, ainda que eu queira. 

 

11. 0  Não me irrito mais agora do que em qualquer outra época. 

 1  Fico molestado(a) ou irritado(a) mais facilmente do que costumava. 

 2  Atualmente sinto-me irritado(a) o tempo todo. 

 3 Absolutamente não me irrito com as coisas que costumavam irritar-me. 

 

12. 0  Não perdi o interesse nas outras pessoas. 

 1  Interesso-me menos do que costumava pelas outras pessoas. 

 2  Perdi a maior parte de meu interesse nas outras pessoas. 

 3  Perdi todo o meu interesse nas outras pessoas. 

 

 

13. 0  Tomo decisões mais ou menos tão bem como em qualquer outra época. 

  1  Adio minhas decisões mais do que costumava. 

  2  Tenho maior dificuldade em tomar decisões do que antes. 

  3  Não consigo mais tomar decisão alguma. 

 

14. 0  Não sinto que minha aparência seja pior do que costumava ser. 

  1  Preocupo-me por estar parecendo mais velho(a) e sem atrativos. 

2 Sinto que há mudanças permanentes em minha aparência que me fazem parecer sem atrativos. 

  3  Considero-me feio(a). 

 

15. 0  Posso trabalhar mais ou menos tão bem quanto antes. 

 1  Preciso de um esforço extra para começar qualquer coisa. 

 2  Tenho que me forçar muito até fazer qualquer coisa. 

 3   Não consigo fazer nenhum trabalho. 

 

16. 0  Durmo tão bem quanto de hábito. 

 1  Não durmo tão bem como costumava. 

 2  Acordo 1 ou 2 horas mais cedo que de hábito e tenho dificuldade de voltar a dormir. 

 3  Acordo várias horas mais cedo do que costumava e não consigo voltar a dormir. 

 

17. 0  Não fico mais cansado(a) que de hábito. 

 1  Fico mais cansado(a) com mais facilidade do que costumava. 

 2  Sinto-me cansado(a) ao fazer qualquer coisa. 

 3   Estou cansado(a) demais para fazer qualquer coisa. 

 

18. 0  Meu apetite não está pior que de hábito. 

 1  Meu apetite não é tão bom quanto costumava ser. 

 2  Meu apetite está muito pior agora. 

 3  Não tenho mais nenhum apetite. 

 

19. 0  Não perdi muito peso, se é que perdi algum ultimamente. 

 1  Perdi mais de 2,5 Kg. 

 2  Perdi mais de 5 Kg. 
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 3  Perdi mais de 7,5 Kg. 

 (  ) Estou deliberadamente tentando perder peso, comendo menos. 

 

20. 0  Não me preocupo mais que de hábito com minha saúde. 

 1  Preocupo-me com problemas físicos, como dores ou aflições ou perturbações  no estômago ou prisão de ventre. 

 2  Estou muito preocupado(a) com problemas físicos e é difícil pensar em muito mais do que isso. 

 3  Estou tão preocupado com meus problemas físicos que não consigo pensar em qualquer outra coisa. 

 

21. 0 Não tenho observado qualquer mudança recente em meu interesse sexual 

1  Estou menos interessado(a) em sexo do que costumava. 

 2  Estou bem menos interessado(a) em sexo atualmente. 

 3  Perdi completamente o interesse no sexo. 
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ANEXO F – PARECER DE APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA EM 

PESQUISA DA INSTITUIÇÃO PARTICIPANTE 
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ANEXO G - PARECER DE APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA EM 

PESQUISA DA INSTITUIÇÃO COPARTICIPANTE 
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