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INTRODUÇÃO

OBJETIVO

MÉTODOS

RESULTADOS

CONCLUSÃO

Caracterizar o perfil sociodemográfico e biopsicossocial dos pacientes de um Centro Interdisciplinar 
Especializado no Atendimento em Dor Crônica durante a modalidade de assistência por telessaúde

Trata-se de um estudo retrospectivo a partir da análise de prontuários de pacientes com dor crônica 
(CEP nº 3.916.732/2020).

Foi perceptível que a presença da dor crônica nos indivíduos atendidos pelo serviço apresentou maior 
prevalência do sexo feminino e acredita-se que devido a forma de atendimento on-line, houve uma 
maior restrição em relação à escolaridade, visto o alto grau de escolaridade da amostra. 
Os dados mostram que a persistência crônica da dor pode corroborar para o aumento negativo dos 
fatores biopsicossociais relacionados à dor, principalmente em relação à qualidade do sono, 
incapacidade, medo e presença de pensamentos catastróficos. 
A identificação dos agravantes pela presença da dor crônica pode possibilitar a busca por intervenções 
efetivas para o manejo e preservação da qualidade de vida durante todo o processo de 
envelhecimento da população.

Dor Crônica maior do que 3 meses

Pode causar incapacidades 
biopsicossociais quando não 
identificadas e tratadas corretamente

Necessidade de 
intervenções 

interdisciplinares 
para o melhor 
manejo da dor

12 indivíduos, com idade igual ou superior a 18 anos e com queixa de dor superior a 
três meses

Para inclusão era necessário apresentar um histórico de tratamento sem resolutividade e ser 
encaminhado pela Rede Municipal de Atenção à Saúde. Foram excluídos aqueles com dor oncológica 
ou aguda. 
Foram avaliados: 

Tempo de Dor
Escala de Pensamentos 
Catastrófico sobre a 
Dor

Escala Tampa para 
Cinesiofobia

Índice de Qualidade 
do sono de Pittsburgh

Escala de 
Sensibilização 
Central
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