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INTRODUÇÃO
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MÉTODOS

RESULTADOS

CONCLUSÃO

❖ Acolhimento do Paciente

➔ Avaliação

◆ Características da dor;

◆ Tratamentos pregressos;

◆ Uso de medicamentos; 

◆ Nível de pensamentos catastróficos;

◆ Presença de cinesiofobia;

❖ Descrever o desenvolvimento dos atendimentos on-line propostos a um idoso com dor crônica em um 

Centro de Referência no Atendimento Interdisciplinar em Dor durante a pandemia da COVID-19.

❖

❖ Este é um estudo descritivo de relato de caso dos atendimentos realizados no âmbito virtual com 

pacientes de um Centro de Referência no Atendimento Interdisciplinar em Dor (CEP 

3.916.732/2020).

❖ A equipe que oferece atendimento interdisciplinar e multiprofissional discute, semanalmente, os 

casos e  realiza supervisões de acordo com a formação acadêmica. Concomitantemente, os membros 

participam de capacitações voltadas à aprendizagem e aprimoramento sobre o aspecto 

biopsicossocial que envolve a dor e seu tratamento. 

❖ O atendimento interdisciplinar multiprofissional realizado virtualmente no Centro de Referência no 

Atendimento Interdisciplinar em Dor proporcionou melhora do quadro de dor crônica da paciente 

para as dimensões biopsicossociais.

◆ Avaliação funcional;

◆ Presença de sintomas depressivos e de ansiedade; 

◆ Sono;

◆ Sensibilização central;

◆ Expectativas em relação ao atendimento.

➔ Por fim, foi realizada a Educação em Neurociências da Dor com a paciente.
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