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RESUMO 

A dor é uma experiência sensitiva e emocional desagradável relacionada à lesão real 
ou potencial dos tecidos.  Por ser um fenômeno de difícil avaliação, é importante se 
buscar instrumentos que auxiliem a interpretação do processo doloroso pelo 
profissional de saúde, visto que o correto diagnóstico direcionará a terapêutica. No 
tocante às crianças, um desafio adicional passa a ser a adaptação dos instrumentos de 
avaliação à capacidade cognitiva e psicomotora dos pacientes. O objetivo desta tese 
foi desenvolver um instrumento multidimensional para avaliação de dor em 
crianças que se encontrem em estágio do desenvolvimento cognitivo anterior ao das 
operações formais, a partir de descritores observados em narrativas infantis. O estudo 
teve uma abordagem quanti-qualitativa e foi realizado em cinco fases. A primeira fase 
destinou-se à coleta da descrição de aspectos relativos à localização, intensidade e 
qualidade da dor em crianças e familiares, obtidas por meio de entrevista 
semiestruturada. Participaram dessa etapa 26 crianças, de ambos os sexos, com idades 
variando entre dois anos e cinco meses a doze anos e um mês, em tratamento 
oncológico e seus respectivos responsáveis, perfazendo o total de 52 participantes. Foi 
realizada análise de conteúdo para a identificação de descritores de dor presentes nas 
narrativas das crianças. Constatou-se que as palavras que qualificam a dor 
demonstraram grande semelhança com os descritores categorizados por McGill e que 
há utilização de reforços figurativos na comunicação oral como apoio para descrição 
da dor. Realizou-se, também, uma análise multidimensional (Similarity Structure 
Analysis [SSA]) e o método das variáveis externas como pontos. Os resultados 
revelaram dificuldades na descrição dos aspectos qualitativos da dor e divergências 
existentes entre crianças e seus responsáveis, no que se refere à descrição da dor e 
fatores interferentes como a idade, sexo, ocorrência, frequência e nota da dor. 
Observou-se, ainda, que o contexto em que vivem as crianças, relacionado à presença 
de dor em familiares parece exercer peso nas respostas à dor e que há correlacão entre 
dor na realização de exames com a histórico de internações. A segunda fase 
investigou a representação gráfica dos descritores de dor. Participaram 40 crianças, 
com idade média de onze anos e dois meses de uma escola de ensino fundamental. A 
coleta foi realizada seguindo uma adaptação do Procedimento de Classificações 
Múltiplas (PCM) e buscou colher as representações das crianças sobre os descritores 
de dor. Os resultados foram organizados em quadros de frequência e analisados 
descritivamente. Selecionou-se três ―ideias gráficas‖ mais frequentes para cada um 
dos 24 descritores de dor. A terceira fase tratou da confecção dos Cartões de Dor. 
Foram realizadas buscas por figuras na internet que mais se assemelhassem aos 
desenhos e descrição das crianças da fase anterior. Confeccionou-se 120 cartões, 
sendo 78 representantes das ―ideias gráficas‖ mais frequentes e 48 de imagens 
aleatórias. A quarta fase tratou da apresentação dos cartões a 34 crianças, com idades 
variando entre quatro anos e cinco meses e sete anos e quatro meses, que realizaram o 
julgamento dos cartões. A análise dos dados foi realizada por meio de análise de 
frequência e os resultados indicaram alta significância para os cartões de dor 
selecionados para a maioria dos descritores, com exceção de: ―esmagamento‖, ―que 
incomoda‖ e ―insuportável‖. A quinta fase destinou-se à apresentação do Instrumento 
Multidimensional para Avaliação da Dor em Crianças Pequenas (IMADCP) e a 
proposta de aplicação. Conclui-se que o instrumento desenvolvido permite a avaliação 
de quatro componentes da dor: localização, intensidade, frequência e qualidade e, 
apresenta, como inovação, os Cartões de Dor, elaborados a partir da narrativa de 
crianças, para avaliação do componente qualitativo, propiciando a representação 
gráfica dos descritores de dor. 
 
Palavras-chave: Avaliação da dor. criança. narrativas. instrumento multidimensional. 
desenvolvimento cognitivo. 
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ABSTRACT 

Pain is an unpleasant sensory and emotional experience related to real or potential 

tissue injury. As it is a difficult phenomenon to evaluate, it is important to seek tools 

that help in the interpretation of pain during a procedure, since the correct diagnosis 

will direct therapy. Regarding children, an additional challenge is to adapt the 

assessment tools to their cognitive and psychomotor ability. The objective of this 

thesis was to develop a multidimensional instrument for the assessment of pain in 

children, who are at a certain stage of cognitive development before formal 

operations, with descriptors produced from infant narratives. The study took a 

quantitative-qualitative approach and was carried out in five phases. The first phase 

involved collecting descriptions of the location, pain intensity and quality in children 

and their family. This was obtained through semi-structured interviews. 26 cancer 

patient children, of both sexes, aged between two years and five months to twelve 

years and one month, participated in this step along with their respective guardians, 

totalling 52 participants. A content analysis for the identification of pain descriptors 

present in the narratives of children was made. It was found that the words that 

qualify the pain showed great similarity to the descriptors categorized by McGill. 

There was also use of figurative reinforcements in oral communication as support for 

the description of the pain. A multi-dimensional analysis (Similarity Structure 

Analysis [SAS]) was carried out, and the method of external variables was used as 

reference points. The results revealed difficulties in describing qualitative aspects of 

pain and differences between children and their parents regarding the description of 

pain and interfering factors such as age, gender, occurrence, frequency and pain score. 

There was also the context in which children live, related to the presence of pain in 

the family which seems to have a bearing in the responses to pain and there is a 

correlation between pain in examinations with the history of hospitalizations. The 

second phase investigated the imaging of pain descriptors. 40 children participated in 

this stage with a mean age of eleven years and two months and all in primary school. 

The collection was made following an adaptation of the Multiple Classifications 

Procedure (MCP) and was aimed at collecting the children’s representations of the 

pain descriptors. The results were organized into frequency tables and analyzed 

descriptively. We selected three "graphic ideas" frequently used for each of the 24 

pain descriptors. The third phase dealt with the preparation of Pain Cards. The 

internet was searched for more figures resembling the drawings and the descriptions 

of the children from the previous stage. 120 cards were produced, 78 representatives 

of most of the "graphic ideas" and 48 random images. The fourth phase dealt with the 

presentation of cards to 34 children, aged between four years and five months and 

seven years and four months, who participated in the trial with the cards. Data 

analysis was performed using frequency analysis and the results showed high 

significance for the selected pain card for the majority of descriptors, with the 

exception of: "crushing", "that bothers" and "unbearable". The fifth phase involved 

presenting the instrument for Multidimensional Pain Assessment in Young Children 

(IMADCP) and proposing their appropriation. In conclusion, the instrument 

developed allows evaluation of four pain components: location, intensity, frequency 

and quality. The Pain Cards, prepared from a child’s narrative, are innovative when 

assessing the qualitative component providing the graphical representation of pain 

descriptors.  

 

Keywords: Evaluation of pain. child. narratives. multidimensional instrument. 

cognitive development. 
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APRESENTAÇÃO  

A dor, tanto aguda como crônica tem recebido a atenção dos profissionais de 

saúde há milênios. Hipócrates na Grécia antiga, já referia que aliviar a dor é uma obra 

divina (SOCIEDADE BRASILEIRA DE ESTUDOS DA DOR – SBED, 2015). 

A compreensão do fenômeno doloroso sempre preocupou a humanidade. 

Registros gráficos pré-históricos e vários documentos escritos posteriormente tratando 

das causas e dos procedimentos destinados ao seu controle atestam essa aflição 

(PORTNOI, 1999). 

Em 1996, a dor foi reconhecida como o quinto sinal vital devido a sua 

importância e necessidade de mensuração. Foi colocada no mesmo patamar da 

temperatura corporal, pressão arterial, pulso e respiração pela necessidade de ser 

investigada sistemática e periodicamente, assim como os demais sinais vitais, uma 

vez que o seu monitoramento é fundamental para o acompanhamento da evolução e 

ajustes no tratamento do paciente (CHAVES, 2009). Contudo, trata-se de uma tarefa 

difícil devido ao caráter subjetivo e ao fato de cada indivíduo aprender a utilizar o 

termo ―dor‖ por meio de suas experiências (TEIXEIRA; CORRÊA; PIMENTA, 

1994).  

A multidimensionalidade da experiência da dor também torna complexa a 

avaliação e ninguém melhor que o próprio paciente para descrever as características 

como localização, intensidade, prejuízos nas atividades diárias e natureza da dor. Por 

isso, o autorrelato passa a ser a ferramenta fundamental no processo de avaliação da 

dor (TEIXEIRA; PIMENTA, 2001).  

No que se refere à avaliação da dor em crianças, da mesma forma que nos 

adultos, o autorrelato é considerado o “padrão ouro”
1

, isto é, a descrição da 

experiência dolorosa é a maneira mais eficiente de se ter acesso ao comportamento de 

dor (MATHEW; MATHEW, 2003). Contudo, vários outros aspectos inerentes ao 

público infantil, como o desenvolvimento cognitivo e da linguagem, passam a tornar 

esse processo ainda mais complexo nessa fase. Tais aspectos são o objeto de estudo 

desta e, portanto, serão considerados nesta tese. 

As discussões sobre os problemas de comunicação relacionados às narrativas e 

relatos de dor não são recentes. Em 1975, Richard Black e John D. Loeser já 

alertavam para as questões semânticas que ocorrem quando ―a fisiologia se comunica 

                                                 
1
 Termo original utilizado pelo autor citado. 
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com os clínicos‖. Esses autores afirmavam que tais dificuldades, com frequência, 

impedem que haja um intercâmbio significativo e que seria imperativo o 

desenvolvimento de uma taxonomia dos fenômenos relacionados à dor (LOESER, 

2009).  

Com o passar dos anos, muito se tem estudado sobre os mecanismos da 

fisiologia da dor e, com a colaboração dos recursos tecnológicos, constatam-se 

avanços decisivos na compreensão desses.  

Os progressos caminharam, dentre outras direções, no sentido da diferenciação 

dos conceitos de ―dor‖ e ―sofrimento‖. Não apenas, no que diz respeito às definições 

fisiológicas, tais como origem, percepção e reconhecimento pelo Sistema Nervoso 

Central (SNC), mas, também, no caminho do entendimento da complexidade do 

fenômeno doloroso, que vai bem além da lesão. 

O sofrimento estabelece íntima relação com o comportamento, uma vez que 

pode proporcionar limitações gerais e específicas e impor modificações na vida do 

sujeito que sofre (STUDART; ACIOLI, 2011). Nesse sentido, a necessidade de um 

olhar voltado para questões como a influência da cultura e construção sobre a história 

da dor e da doença, passam a ser uma necessidade, uma vez que os padrões 

comportamentais, assim como os biológicos, devem ser valorizados. 

O complexo fenômeno da dor compreende quatro componentes: nocicepção, 

dor, sofrimento e comportamento de dor. Em uma proposta para explicar esse 

fenômeno, Loeser (2008, p.3), expõem o modelo ―casca de cebola‖, em que fica claro 

observar que todos os componentes, exceto o comportamento de dor, são eventos 

pessoais, privados e internos e, por essa razão, não podem ser medidos objetivamente. 

Nesse sentido, segundo o autor, apenas o componente ―comportamento de dor‖, 

expresso pela fala ou por ações pode ser medido. Faz-se possível a mensuração em 

termos do seu surgimento, duração, intensidade, frequência, periodicidade e 

quantidade de debilidade que produzem. Os demais componentes não podem ser 

completamente conhecidos pelo observador
2
.  

A avaliação dos aspectos relacionados ao sofrimento, expressos pelo 

comportamento, necessita envolver estratégias que possibilitem o acesso a essas 

questões. Para tanto, a narrativa passa a ser a alternativa de compreensão do 

                                                 
2
 ―Qualidade da dor‖, um dos aspectos centrais desta pesquisa, não é mencionado pelo autor na referida 

passagem. 
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fenômeno e, consequentemente, oportunidade para se determinar as melhores opções 

do alívio da dor (LOESER, 2009).  

Salienta-se, mais uma vez, que o problema não é apenas referente à 

quantificação da dor, mas também à caracterização em relação à sintomatologia e 

demais dimensões da dor. São inúmeros os fatores que contribuem para o diagnóstico 

da dor: o exame clínico, a observação do comportamento doloroso e de posturas, 

agitação motora, expressão facial, entre outros. Contudo, a história do quadro álgico e 

as correlações feitas a partir do relato do sujeito são indispensáveis para a 

compreensão da fisiopatologia da queixa dolorosa.  

Ainda sobre as questões relacionadas à comunicação da dor, Teixeira e Pimenta 

(2001) afirmam que descrições da dor, a exemplo da qualidade sensorial (expressas 

como calor, fisgada, choque, puxão e formigamento) e a qualidade afetiva ( expressas 

como exaustiva, pavorosa, maldita) podem ser investigadas, solicitando-se ao doente 

que descreva como é sua dor, com o que ela se parece, por meio de relato livre ou de 

modo sistemático, via inventários. O tipo de sensação relatada pelo paciente pode 

proporcionar melhor compreensão do quadro álgico e entendimento da experiência 

dolorosa. 

Nesse sentido, como o objetivo de colaborar com os estudos que buscam 

estabelecer interfaces entre a avaliação da dor e os estudos relacionados à narrativa e 

linguagem, surge esta tese. 

O interesse da autora pela temática teve início por volta do ano 2000, integrando 

uma equipe multiprofissional, que se dedicava a pesquisas de validação de 

instrumentos para avaliação da dor em adultos, em um centro de referência para 

estudos da dor na cidade do Recife – O Centro de Controle de Dor Orofacial (CDDO-

UPE/PE). Na oportunidade, a compreensão da multidimensionalidade do fenômeno 

doloroso já era um desafio.  

Nas últimas décadas, verifica-se um grande interesse e progressos importantes 

na área da dor (SBED, 2015). No entanto, ainda permanece a preocupação 

relacionada ao acesso à experiência dolorosa, que passa a apresentar uma dificuldade 

adicional quando se trata do público infantil. 
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Paralelamente às atividades de pesquisa, atuando como fonoaudióloga clínica 

em pacientes com Disfunção Temporomandibular
3
 (DTM), a pesquisadora inquietou-

se ao perceber que a referida população descrevia os eventos dolorosos de maneira 

característica, no que concernia à natureza da dor.  

Seguindo essa linha de investigação, posteriormente, em dissertação de 

mestrado, foi possível observar que, de fato, existem palavras específicas para 

descrever a qualidade da dor e que essa complexa experiência é linguisticamente 

possível de ser formatada por meio de imagens que lembrem experiências físicas 

como queimar, perfurar, pisar, formigar, entre outras. Seria como se a sensação 

tomasse forma, adquirindo significado e possibilitando o entendimento do interlocutor 

por meio do compartilhamento de “conceitos metafóricos”
4
 (STUDART, 2008). 

Tais descritore
5
 já haviam sido categorizados por MELZACK, no “Questionário 

para dor McGill” - Mcgill Pain Questionnaire (MPQ), em 1975 (PIMENTA; 

TEIXEIRA, 1996; SANTOS, et al., 2006). Contudo, a correspondência com conceitos 

metafóricos foi uma contribuição inovadora do estudo supracitado. 

O interesse nos subsídios fornecidos pelo autorrelato, dada a importância desse 

no processo de avaliação da dor, continuou e deu origem a esta tese. No entanto, 

agora, voltado para o público infantil. 

A pergunta condutora que fundamentou este estudo foi: ―É possível identificar 

descritores de dor na narrativa de crianças que possam subsidiar a criação de um 

instrumento que auxilie a descrição da experiência dolorosa em crianças menores de 

oito anos?‖ 

A resposta a esse questionamento se deu a partir da criação do referido 

instrumento, caracterizado por cartões-imagens, que representam os descritores de 

dor. Pressupõe-se que a utilização de um instrumento, elaborado a partir da narrativa 

infantil, por possibilitar a realização de analogias com situações concretas, possa 

auxiliar na descrição da experiência dolorosa. 

 Tal hipótese se baseia no pressuposto que o desenvolvimento dos conceitos 

ocorre em etapas ou estágios sucessivos de maior complexidade, à medida que o 

desenvolvimento cognitivo avança, estruturas cognitivas mais desenvolvidas 

                                                 
3
 A disfunção temporomandibular (DTM) caracteriza-se por uma heterogeneidade de sintomas clínicos, 

inclusive presença de dor, envolvendo alterações relacionadas à musculatura da mastigação, à 

articulação temporomandibular (ATM) ou em ambas as estruturas (KOSMINSKY et al., 2004). 
4
 Para o referido estudo, utilizou-se o conceito de metáfora de Lakoff e Jonhson (2002). 

5
 Termo utilizado para as ―palavras‖ específicas que qualificam a dor.  
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possibilitam a formação de conceitos cada vez mais abstratos e elaborados, 

evidenciados na capacidade linguística (TONIETTO et. al., 2007). 

Esta tese se insere na área de concentração Educação e Saúde e na linha de 

pesquisa Educação em Saúde, do Programa de P s Graduação em Sa de da Criança e 

do Adolescente da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Está estruturada em 

cinco seções. 

A primeira seção, trata-se de uma apresentação da temática, trajetória de 

interesse da autora para realização deste estudo e de como a tese foi conduzida. A 

segunda congrega os objetivos geral e específicos. 

A terceira seção apresenta a revisão da literatura abordando os aspectos 

―Avaliação da dor pediátrica‖ e ―Instrumentos para avaliação da dor‖, além do artigo 

de revisão integrativa intitulado AVALIAÇÃO DE DOR EM CRIANÇAS – UMA 

REVISÃO INTEGRATIVA. 

A quarta seção foi subdividida em cinco fases. Cada uma possui percurso 

metodológico e análise de resultados específicos. Dessa maneira, os ―Métodos e 

Resultados‖ serão apresentados em partes e incorporarão as metodologias e os 

desfechos de cada fase. 

Tratou-se da identificação dos descritores de dor presentes nas narrativas 

infantis e apresentação do Artigo Original I intitulado DESCRITORES DE DOR 

PRESENTES NAS NARRATIVAS DE CRIANÇAS EM TRATAMENTO 

ONCOLÓGICO. Ainda nesta seção, será exposto o Artigo Original II, intitulado 

EXPLORAÇÕES SOBRE A DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA DOLOROSA POR 

CRIANÇAS EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO E SEUS RESPONSÁVEIS: 

UMA ANÁLISE MULTIDIMENSIONAL, que objetivou a realização de uma análise 

do desempenho das variáveis representantes dos componentes qualitativos da dor, em 

relação à experiência dolorosa presentes na descrição de crianças em tratamento 

oncológico e seus responsáveis.  

Na sequência, a quarta seção abordou a representação gráfica dos descritores de 

dor - Desenhos da Dor
6
; em seguida, a confecção dos Cartões de Dor

7
; e, por fim, 

                                                 
6
 Termo utilizado pela autora desta tese para designar as representações gráficas dos descritores de dor, 

produzidas pelas crianças, sujeitos da segunda fase da pesquisa. 
7
 Expressão utilizada pela autora para designar os cartões-imagens, representantes dos descritores de 

dor, produzidos nesta tese. 
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exibiu a apresentação dos cartões aos Juízes
8
. Na última fase da quarta seção, 

apresenta-se o Instrumento para Avaliação da Dor em Crianças Pequenas, produto 

final desta tese, e a proposta para sua aplicação. 

Finalmente, na quinta seção, estão as considerações finais. Nela, destacam-se os 

principais resultados da pesquisa, as contribuições do estudo para o campo da saúde, e 

são apontadas as limitações. 

Ressalta-se que este trabalho foi aprovado pelo Edital Universal MCT/CNPq 

14/2011 e recebeu financiamento de pesquisa (ANEXO 1). 

 

                                                 
8
 Sujeitos, da quarta etapa da pesquisa, cuja responsabilidade atribuída em um dos objetivos deste 

estudo, foi validar a eficiência dos cartões-imagens para sua utilização em fase subsequente da 

pesquisa. 
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2 OBJETIVOS  

2.1 OBJETIVO GERAL  

Desenvolver um instrumento multidimensional para avaliação de dor em 

crianças que se encontrem em estágio do desenvolvimento cognitivo anterior ao 

das operações formais, a partir de descritores observados em narrativas infantis. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

– Identificar os descritores de dor presentes nas narrativas de crianças 

em tratamento oncológico; 

– Comparar os descritores de dor presentes nas narrativas das crianças 

em tratamento oncológico aos descritores caracterizados pelo 

Questionário McGill;  

– Realizar Análise Multidimensional (MDS) das variáveis representantes 

dos componentes qualitativos da dor em relação à experiência dolorosa 

presentes na descrição de crianças em tratamento oncológico e seus 

responsáveis. 

– Desenvolver instrumento que possibilite a descrição de aspectos 

qualitativos da dor em crianças menores de oito anos de idade; 

– Verificar a eficiência das imagens eleitas para representar os 

descritores de dor infantis.  
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3  REVISÃO DA LITERATURA 

3.1 AVALIAÇÃO DA DOR PEDIÁTRICA 

Segundo a Associação Internacional para os estudos da dor (International 

Association for The Study of Pain – IASP), a dor é uma experiência sensitiva e 

emocional desagradável, associada ou relacionada à lesão real ou potencial dos 

tecidos. Cada indivíduo aprende a utilizar esse termo através das suas experiências 

anteriores (SBED, 2015). 

A dor aguda é um fenômeno transitório associado à lesão tecidual, presente ou 

potencial. A dor crônica, por outro lado, é uma condição persistente, mesmo após a 

cura da lesão (BRANDÃO, 1993). Isso se deve a impulsos anormais de pequena 

magnitude no cérebro, que produzem uma atividade auto-sustentada (CAMARGO, 

2001).  

Dor crônica é uma experiência mediada por elementos físicos, emocionais e 

cognitivos. O impulso doloroso, advindo de qualquer local do corpo, ascende para 

estruturas do tronco cerebral, sistema límbico, tálamo e diversas regiões do córtex 

(frontal, sensitiva, motora e inespecífica). Por sua característica prolongada, torna-se 

o foco primário de atenção do doente. É um problema de saúde pública, pela alta 

ocorrência na população, alto custo e impacto negativo (GÓES; PIMENTA, 2005). 

 Sua presença constante e duração prolongada são muito perturbadoras. 

Acarreta alterações nas atividades físicas, no sono, na vida sexual, modificação do 

humor, baixa de auto-estima, pensamentos negativos, desesperança da vida, altera as 

relações familiares, de trabalho e de lazer (PIMENTA, 1999). 

Nesse sentido, a dor aguda pode ser considerada um sintoma, enquanto a dor 

crônica é uma doença pois, embora possa se manifestar como sintoma de longa 

duração associado a outras doenças, pode também ocorrer isoladamente 

(KOSMINSKY, 2005). 

Independentemente do tipo de dor, aguda ou crônica, a descrição do processo 

doloroso é uma ferramenta fundamental para a compreensão da subjetividade desse 

fenômeno. Isso se justifica, pois, como ressaltam Souza et. al. (2010), a dor é 

influenciada por fatores culturais, situacionais e, também, pela atenção, motivação, 

emoção e outras manifestações psicológicas, além de variáveis externas, como 

experiências anteriores relacionadas à dor e parentes com dores frequentes na família. 
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Portanto, grande parte da informação necessária para se organizar um procedimento 

de avaliação da dor, deve se basear no que o sujeito relata, complementada pela 

avaliação física.  

A dificuldade no processo de avaliação da dor aponta para a necessidade de se 

buscar instrumentos que auxiliem a interpretação do processo doloroso, visto que o 

correto diagnóstico direciona a terapêutica e promove a possibilidade de remissão do 

problema. 

Rossato e Ângelo (1999) ressaltam que a avaliação da dor pediátrica é um dos 

problemas mais desafiantes com que se deparam os provedores de assistência à saúde 

na infância. Mesmo parecendo claro este fato, muitos profissionais de saúde têm 

dificuldade em conceituar a dor na criança. Talvez por ela não se expressar da mesma 

forma que nos adultos e pelo fato de a criança possuir uma forma peculiar de perceber 

a experiência dolorosa. 

A percepção da dor é multidimensional e varia quanto à qualidade, intensidade, 

duração, localização e imagem simbólica, de acordo com características individuais 

(JACOB, 2008). A dor, portanto, não é apenas uma consequência imediata da lesão 

tecidual, mas é modificada por fatores relacionados ao desenvolvimento e fatores 

situacionais, emocionais, étnicos, etários e familiares (OKADA, 2001).  

Em relação aos fatores familiares, o autor supracitado ressalta que: 

A influência da família não está limitada somente aos fatores genéticos. 

Avós, pais e irmãos interferem no aprendizado sobre dor, na expressão e 

no enfrentamento frente aos diferentes tipos de dor. A criança aprende a 

avaliar/entender o significado e a relevância dos fenômenos através das 

reações dos pais; estas reações variam amplamente (2001, p. 137) 

 

Souza et al (2010) destacam que para compreender o fenômeno doloroso e 

avaliar a eficácia das intervenções são necessárias medidas elaboradas da intensidade, 

mas também das respostas motivacionais, cognitivas e afetivas à dor. Deve ser 

permitida ao próprio indivíduo a opção de relatar, descrever e avaliar a sua percepção 

de dor. 

Outro aspecto relevante relacionado à percepção/descrição do processo doloroso 

é o grau de desenvolvimento cognitivo, que pode modificar significativamente a 

percepção e o relato da dor.  

Como se pode verificar nas considerações de Okada (2001), organizadas no 

quadro a seguir, e relacionadas às fases do desenvolvimento de Jean Piaget, é possível 

observar modificações significativas nesse processo, ou seja, a capacidade em 
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descrever a dor se torna mais complexa na medida em que a criança avança nos 

estágios do desenvolvimento.  

 

ESTÁGIO DO 

DESENVOLVIMENTO 
ASPECTOS SOBRE A PERCEPÇÃO/DESCRIÇÃO DA DOR 

Sensório-motor  

(0-2 anos) 

Ausência de conceitos 

 

Pré-operacional 

 (2-7 anos) 

Uso de gestos para localizar a dor, dor limitada aos aspectos 

sensitivos simples, atribui características físicas às entidades 

intangíveis (desenha a dor). 

Operações concretas  

(7-11 anos) 

Percebe variabilidade, imprevisibilidade e incerteza quanto à duração 

da dor, atitudes mais ativas, descreve a dor com termos, 

qualificativos e afetivos. 

Operações formais  

(11-14 anos) 
Descreve a dor com termos qualitativos complexos 

Quadro 1 – Fases do desenvolvimento infantil e percepção/descrição da dor (OKADA, 2001). 

 

3.2 INSTRUMENTOS PARA AVALIAÇÃO DA DOR 

Existem instrumentos para avaliar dor unidimensionais e multidimensionais. 

Os primeiros são designados para quantificar apenas a severidade ou a intensidade da 

dor e têm sido usados frequentemente em hospitais e/ou clínicas para se obter 

informações rápidas, não invasivas e válidas sobre a dor e a analgesia. Exemplos 

desses instrumentos são as escalas de categoria numérica/verbal e a escala analógico-

visual que são frequentemente empregadas em ambientes clínicos, por serem de 

aplicação fácil e rápida (SOUSA, 2002). 

Os instrumentos multidimensionais, por outro lado, são empregados para 

avaliar e mensurar as diversas dimensões da dor a partir de diferentes indicadores de 

respostas e suas interações. Algumas escalas dessa natureza incluem indicadores 

fisiológicos, comportamentais, contextuais e, também, os auto registros por parte do 

paciente. Um dos exemplos de instrumento multidimensionais é a escala de 

descritores verbais diferenciais, que faz parte do Questionário de dor McGill – 

Mensure of Pain Questonary (MPQ). Com essa escala, torna-se possível avaliar a dor 

em suas múltiplas dimensões, ou seja, componentes sensoriais, afetivos, avaliativos e 
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miscelânea, refletidos na linguagem usada para descrever a experiência dolorosa 

(PIMENTA, 2001).  

O MPQ tem o objetivo de fornecer medidas qualitativas de dor que possam ser 

analisadas estatisticamente. É bastante usado na prática clínica adulta e validados para 

vários idiomas. Além das qualidades da dor, apresenta em seu escopo uma avaliação 

da distribuição espacial e da sua intensidade. Há evidências da validade, 

confiabilidade e habilidade discriminativa do MPQ quando usado com adultos jovens 

(SANTOS et al., 2006). 

A primeira parte do questionário contém um desenho do corpo humano em 

que o paciente deve utilizar para localizar espacialmente a dor. A segunda parte busca 

colher informações sobre as características temporais da dor, as circunstâncias em que 

os sintomas dolorosos começaram a ser percebidos e as intervenções analgésicas que 

estão sendo ou que já foram usadas para minimizá-la. A terceira, que é a mais original 

e a utilizada como base comparativa neste estudo, procura ajudar o paciente a relatar 

as qualidades específicas de suas dores, por meio de um conjunto de palavras – os 

descritores. A última parte se refere à avaliação da intensidade por meio de uma 

escala que varia de um a cinco, associada com as seguintes palavras: (1) fraca; (2) 

moderada; (3) forte; (4) violenta e (5) insuportável (SANTOS et al., 2006). 

As escalas unidimensionais, quando aplicadas em crianças apresentam, na sua 

maioria, difícil utilização, como no caso das crianças menores, que ainda não 

verbalizam seus sentimentos. Nessas circunstâncias, a avaliação do profissional pode 

ser um fator adicional de imprecisão para avaliar (e tratar) a dor (VIANA; DUPAS; 

PEDREIRA, 2006). 

Segundo os autores supracitados, também limitam a objetividade da avaliação 

da dor, as variações momentâneas do paciente como humor e integridade física, as 

condições ambientais em que a criança se encontra no momento da avaliação, e a falta 

de uniformização das escalas quantitativas, aspectos estes que podem resultar em 

intervenção terapêutica inadequada. 

No tocante aos instrumentos multidimensionais utilizados em crianças e 

adolescentes, destaca-se o Adolescent Pediatric Pain Tool (APPT). Esse instrumento 

possibilita a coleta de informações quanto à intensidade, localização e qualidade da 

dor (JACOB, 2008). Apesar de ser considerado um instrumento validado e 

referenciado por dar conta de várias dimensões da dor, como afirmam Crandall e 

Savedra (2005), possui limitação, pois sua utilização é indicada para a faixa etária 
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entre sete e 17 anos, impossibilitando, dessa maneira, o uso em crianças abaixo dessa 

faixa etária. 

Na tentativa de abarcar as crianças mais jovens, Rossato e Magaldi (2006), 

desenvolveram ―Cartões das Qualidades da Dor‖, utilizando o personagem de 

histórias em quadrinhos. Os cartões foram confeccionados a partir dos descritores de 

dor propostos pelo Questionário para dor McGill (PIMENTA; TEIXEIRA, 1996).  

O estudo de Ebner (2010), que utilizou os referidos cartões, identifica certa 

fragilidade no instrumento, quando constata confusão em relação ao significado das 

figuras. De acordo com o autor, isso poderia se justificar tanto pela ausência de 

clareza dos desenhos, como também pelo fato de os descritores utilizados para a 

confecção dos cartões terem sido baseados no questionário McGill, que é um 

instrumento composto por palavras (descritores) pertencentes ao aparato linguístico 

adulto. 

Apesar da existência de vários instrumentos para mensuração da dor, por ser 

definida como experiência subjetiva, o autorrelato de crianças, assim como de adultos, 

é considerado como padrão-ouro para avaliar a dor (SAPOLNIK; ALMEIDA; 

SOUZA, 2007).  

Araújo (2009) destaca que crianças ainda muito jovens já possuem habilidade 

narrativa. Por volta dos três anos de idade, observa-se características marcantes nas 

narrativas das crianças refletida pela complexidade tanto quantitativa como qualitativa. 

Isso é percebido por meio do uso de marcadores linguísticos específicos do gênero 

narrativo. E, após os quatro anos, a criança já adquire grande habilidade no relatar 

eventos/ações passadas e em perceber a ordem característica do discurso narrativo – 

temporal/causal, tornando-se autônoma e ativa na construção de suas narrativas. 

Contudo, crianças pequenas, apesar de possuírem capacidade narrativa, 

dependendo do estágio cognitivo em que se encontrem, não conseguem  perceber e 

interpretar o processo doloroso, de maneira a transmiti-lo ao profissional de saúde por 

meio do processo narrativo. E essas crianças ainda se limitam à representação 

imediata e são dependentes do mundo concreto para representar conceitos abstratos 

(OKADA, 2001). 

Também sobre as narrativas das crianças menores, Piaget (1993) explica que, 

por ainda estarem presas às fabulações, a narrativa fiel e objetiva nesse grupo se torna 

difícil. Complementa afirmando que a distinção entre crianças menores e maiores de 

sete/oito anos é capital. O esforço para comunicar objetivamente seu pensamento, 
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para compreender o outro, não surge antes dos sete ou sete anos e meio, 

aproximadamente. 

No mesmo sentido, Pereira (1998) lembra que: 

o desenvolvimento da linguagem é uma etapa fundamental na evolução do 

controle, logo, a descrição verbal da intensidade da dor e de suas 

qualidades, feita pelos profissionais e indivíduos que a vivenciam, é de 

fundamental importância para sua mensuração. Evidentemente, conhecer a 

linguagem utilizada nessa descrição (os descritores de dor) e compreender 

aquilo que está sendo comunicado é essencial aos profissionais da área, 

cujo objetivo é o controle da dor referida pelo próprio paciente (p. 46). 

 

Torritesi e Vendrúsculo (1998) destacam que a informação da criança pode ser 

obtida por meio de comunicação verbal e não verbal, utilizando como recursos 

facilitadores, listas de palavras em forma de check-list, brinquedos e desenhos para 

qualificar suas experiências de dor. A resposta verbal pode ser espontânea ou 

solicitada e referir aspectos sensoriais, emocionais ou cognitivos para caracterizar a 

experiência dolorosa. As autoras destacam ainda, que crianças de diferentes idades 

são capazes de detalhar suas experiências dolorosas e suas necessidades de conforto e 

alívio, de acordo com sua faixa etária. 

Nesse sentido, um recurso para compreensão da experiência de dor em 

crianças pode vir a ser a utilização das narrativas com auxílio de estímulos visuais, 

tendo em vista a importância dos relatos da descrição da dor e do impacto na 

qualidade de vida de seus portadores. 

Uma lacuna existente na avaliação da dor da criança quanto à qualidade ainda 

permanece, devido à ausência de instrumentos adequados ao nível do 

desenvolvimento cognitivo da criança. Portanto, faz-se necessária a busca por 

recursos de avaliação da dor, que possibilitem não apenas avaliar quantitativamente 

sua intensidade, mas também discriminar e mensurar diferentes dimensões da 

experiência dolorosa. 

Com base nessa discussão, surgiu a proposta de criação de um instrumento, 

que facilite a descrição de aspectos qualitativos da dor e que sirva, também, para 

crianças que ainda não estejam no estágio do desenvolvimento das Operações 

Formais, ou seja, àquelas que ainda necessitam de apoio concreto para executar 

relações simbólicas. 

Com o objetivo de analisar a produção científica sobre ―avaliação da dor em 

crianças‖ nos  ltimos dez anos, realizou-se uma revisão integrativa da literatura 

envolvendo a temática, que se segue na próxima secção. 
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Resumo 

Objetivo: Analisar a produção científica sobre avaliação da dor em crianças. 

Método: revisão integrativa utilizando as bases de dados da Biblioteca Virtual em 

Saúde (BVS). Foram selecionados quarenta e um artigos originais publicados entre 

2001 e 2013, nos idiomas Português, Inglês e Espanhol. Para avaliação crítica, 

categorização e interpretação dos resultados, utilizaram-se critérios relacionados ao 

tema do estudo. Resultados: verificou-se carência de instrumentos destinados à 

população com menos de oito anos de idade que avaliem as diversas dimensões da 

dor, e que são vários os fatores que interferem na percepção da sensação dolorosa. 

Conclusão: observou-se a necessidade de se ampliar os estudos no tocante às 

variáveis que interferem na percepção da dor e aprofundamento na temática sobre a 

descrição de aspectos subjetivos, como a experiência dolorosa por crianças. 

Descritores: Dor; Criança; Linguagem Infantil. 

Abstract 

Objective: To analyze the scientific literature on pain assessment in children. 

Method: integrative review using the data bases of the Virtual Health Library (VHL). 

It was selected forty-one documents published between 2001 and 2013, in Portuguese, 

English and Spanish articles. To review, categorization and interpretation of 

assessment results, it was used for relating to the topic of the study criteria. Results: 

there are a lack of instruments that evaluating the various of pain dimensions for the 

population with less than eight years, and that there are several factors that influence 

the perception of painful sensation.. Conclusion: It was detected the need of 

expanding the studies in terms of variables that are involved in pain perception and 

deepening the thematic articles describing subjective aspects, such as the painful 

experience of children. Keywords: Pain; child; Child Language 

Resumen 

Objetivo: Analizar la literatura científica sobre la evaluación del dolor en los niños. 

Método: revisión integradora utilizando las bases de datos de la Biblioteca Virtual en 

Salud (BVS). Se seleccionaron cuarenta y un documentos publicados entre 2001 y 

2013, en Portugués, Inglés y artículos en español. Para revisar, la categorización y la 

interpretación de resultados de la evaluación, se utilizó en relación con el tema de los 
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criterios del estudio. Resultados: se encontró que hay una falta de instrumentos que 

evalúan las distintas dimensiones de dolor para la población con menos de ocho años, 

y que hay varios factores que influyen en la percepción de la sensación de dolor. 

Conclusión: Existe la necesidad de ampliar los estudios en cuanto a las variables que 

intervienen en la percepción del dolor y la profundización de los artículos temáticos 

que describen los aspectos subjetivos, como la dolorosa experiencia de los niños. 

Palabras clave: Dolor; niño; Child Language. 

Introdução 

A percepção da dor é multidimensional e varia quanto à qualidade, 

intensidade, duração, localização e imagem simbólica de acordo com características 

de cada indivíduo
1
. Nesse sentido, para se compreender o fenômeno doloroso e 

avaliar a eficácia das intervenções são necessárias medidas objetivas, mas também  

medidas das respostas motivacionais, cognitivas e afetivas à dor.
2
 

O manejo do sofrimento causado pela dor sempre foi um desafio para os 

profissionais de saúde, visto que se trata de um sintoma de difícil descrição, 

mensuração, avaliação e interpretação. Independentemente do tipo de dor, a descrição 

do processo doloroso passa a ser ferramenta fundamental na compreensão da 

subjetividade desse fenômeno. Isso se justifica pelo fato de que a dor é influenciada 

por fatores culturais, situacionais e, também, pela atenção, motivação, emoção e 

outras variáveis psicológicas do sujeito.
1
 Portanto, grande parte da informação 

necessária para se organizar um procedimento de avaliação da dor, deve-se basear no 

que o sujeito relata, complementado pela avaliação física.  

O autorrelato da dor é considerado em crianças e adultos, o padrão ouro ao 

acesso à experiência dolorosa.
3 

O termo autorrelato é usado nos estudos da dor, em 

qualquer situação que o próprio sujeito faz referência a sua percepção. Pode ser uma 

descrição livre de vários aspectos da dor ou uma simples indicação da dimensão 

intensidade, através do preenchimento de uma escala analógica. No entanto, vale 

realçar, que para o campo da linguagem é uma terminologia voltada à verbalização 

espontânea. 

Acredita-se que o relato espontâneo da dor elimina os vieses da interlocução 

de pais e profissionais de saúde que, de alguma forma, ao transmitirem a sua 

impressão sobre a dor da criança, estão influenciados pelas suas próprias experiências 

e percepções de dor.
4
 Contudo, de modo geral, o que se percebe é que, em grande 
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parte, os instrumentos que possuem o autorrelato como ferramenta de acesso são 

destinados às crianças em idade escolar, havendo dificuldades em avaliar crianças em 

faixa etária anterior. 

Um estudo de revisão sobre instrumentos de acesso a dores agudas em 

crianças demonstrou que, dos 36 instrumentos descritos, apenas 10 possuíam a opção 

de autorrelato para crianças menores de cinco anos. E, desses, quatro foram 

considerados como não apropriados para crianças com menos de quatro anos de idade, 

por requerem capacidade de atenção, compreensão de instruções e respostas acima do 

esperado para a faixa etária.
5
 

Tal realidade, parece paradoxal, diante dos estudos que apontam a 

possibilidade de crianças pré-escolares serem capazes de produzir narrativas orais 

com desenvoltura, desde que tenham oportunidades, estímulos e condições 

favoráveis.
6
  

Com base nas dificuldades em se avaliar a dor em crianças muito pequenas 

observadas na prática clínica de profissionais de saúde das mais diversas 

especialidades, muitos estudos têm procurado explorar diferentes aspectos que 

estariam relacionados à avaliação e manejo da dor em crianças.  

Nesse sentido, o objetivo desse estudo é caracterizar a produção científica 

sobre a avaliação de dor em crianças. Busca-se discutir acerca dos instrumentos que 

vêm sendo observados sobre dor infantil, no tocante a características uni ou 

multidimensional e a possibilidade de utilização em crianças menores de oito anos.
7
 

Método 

Trata-se de um estudo de revisão integrativa da literatura. Este tipo de estudo 

apresenta método que, de maneira sistemática e organizada, compila resultados de 

pesquisas sobre um determinado tema. Permite agregar estudos experimentais e não-

experimentais para a compreensão do fenômeno em questão. Reúne também dados da 

literatura teórica e empírica e pode incorporar definição de conceitos, revisão de 

teorias e evidências, além de análise de problemas metodológicos de um tópico 

particular.
7
 

 A primeira etapa constituiu a formulação da questão da pesquisa: o que tem 

sido publicado em periódicos online nos últimos 12 anos sobre a avaliação de dor em 

crianças? 
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A etapa seguinte, destinou-se à seleção das publicações que constituíram a 

amostra. O levantamento de artigos foi realizado em Janeiro de 2012 e atualizado em 

janeiro de 2014 nas bases de dados da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). 

Como critério de inclusão, optou-se pela utilização dos Descritores em Ciências 

da Saúde (DeCS). Durante a busca, foram utilizados os descritores ―avaliação da dor 

& criança‖. Os estudos selecionados possuíam textos completos disponíveis nos 

idiomas português, inglês e espanhol indexados nos últimos 12 anos. Ainda como 

critério de inclusão, estabeleceu-se como limite o descritor ―criança‖. 

A pesquisa inicial nas referidas bases de dados resultou em 226 artigos 

pertencentes ao período de tempo selecionado e, por isso, foram eleitos para fazer 

parte deste estudo. Em seguida, uma nova triagem foi realizada por meio da leitura 

dos resumos, e os artigos que não se relacionavam diretamente com o objetivo deste 

estudo foram excluídos. Feito isto, foram selecionados, nessa fase, 85 estudos. Neste 

momento, mais 44 foram retirados, por não se tratar de artigos originais. 

No que se refere à faixa etária, por mais que tenha sido solicitado o limite 

―criança‖ durante a busca nos bancos de dados, ocorreram alguns estudos cuja 

população era composta por adolescentes, adultos ou de idade não especificada. 

Sendo assim, é importante destacar que muitos artigos selecionados para a revisão 

incluem crianças e adolescentes. Foram excluídos, também, os estudos que 

priorizavam a avaliação da qualidade de vida, estresse, impactos e reação de 

enfrentamento da dor, em detrimento da avaliação da dor. 

Na terceira etapa, realizou-se a análise dos dados, que ocorreu em dois passos. 

O primeiro, destinou-se à leitura dos artigos na íntegra e a um novo confronto de seus 

conteúdos com o objetivo do artigo. O segundo, referiu-se à construção de grelha, 

contendo título e especificações do artigo, objetivo geral, metodologia e 

instrumentos/procedimentos/variáveis.  

Os 41 artigos foram congregados em três temáticas, a saber: 17 em 

Instrumentos de avaliação de dor em crianças; 16 artigos em Avaliação da dor em 

crianças em procedimentos clínicos; oito em Variáveis que podem influenciar a 

avaliação da dor em crianças. Os demais não se enquadravam em nenhuma das três 

temáticas, não integraram a avaliação final deste estudo.  

Por fim, na quarta etapa, foi realizada análise descritiva dos resultados e 

concomitante, discussão dos resultados, comparando as publicações com o 

conhecimento teórico, possibilitando identificar possíveis lacunas. 



 36   
 

 

 

 

Resultados e Discussão 

Instrumentos de avaliação de dor em crianças 

Dos artigos originais selecionados para esta revisão, 17 integraram esta temática. 

Desses, oito estudos se destinaram à validação e comparação de escalas, à adaptação 

transcultural e ao estabelecimento de validade congruente; seis buscaram identificar a 

ocorrência diária de dor, fazendo uso de autorrelato ou observação; um objetivou 

investigar a aplicabilidade de desenhos infantis espontâneos na mensuração do nível 

de estresse das crianças; um à criação de questionário para avaliação da dor;
 
e outro, 

verificar a representatividade da qualidade da dor, utilizando cartões das qualidades 

da dor. 

Inserir figura 1 

É importante frisar que não é proposta deste estudo fazer descrição detalhada 

sobre instrumentos e escalas para a avaliação da dor em crianças, uma vez que essa 

questão já é bem explorada na literatura. O propósito maior é discutir sobre a 

caracterização dos instrumentos que vêm sendo observados sobre dor em crianças. 

Na adaptação transcultural
3
 das escalas FPS-R e FLACC, que são escalas de 

faces e observacional, respectivamente, ressalta-se que são três os tipos de 

instrumentos mais utilizados para aferir a dor, a saber: autorrelato, que ocorre quando 

o próprio sujeito relata e/ou quantifica; observacional, que se refere à descrição ou 

quantificação relatada pelo cuidador ou profissional de saúde; e fisiológico, 

determinado por meio do registro de parâmetros fisiológicos. O autorrelato, entretanto, 

continua sendo o procedimento de escolha para avaliação da dor em crianças e em 

adultos. 

Um estudo
8
 teve como objetivo criar um questionário para avaliar a dor na 

coluna vertebral em crianças, ressalta a importância do autorrelato supracitado. No 

entanto, destaca, como uma das principais limitações, a impossibilidade de o 

questionário ser testado em populações cuja faixa etária seja inferior a nove anos. 

A preocupação com a avaliação da dor em crianças em fase pré-escolar tem sido 

frequente. Na ausência de instrumentos para essa faixa etária, estudiosos utilizam 

escalas destinadas às crianças mais velhas na tentativa de fazer adaptações. Foi o caso 

da escala vNRS-11, inicialmente criada para crianças a partir de oito anos e testada 

em uma população entre seis e oito anos de idade.
9
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A partir dos dois anos de idade, a criança é capaz de fornecer informações 

sobre o local da dor, mas raramente compreende conceitos como intensidade e 

qualidade.
10 

Por volta dos quatro anos, a falta de experiência das crianças ainda 

dificulta a analogia numérica com situações anteriores. Por outro lado, a qualificação 

é mais viável pelo fato de poder ser associada com situações/objetos do meio 

ambiente da criança.
11

 

O autorrelato é subutilizado no acesso a informações sobre dor em crianças. 

Trata-se de habilidade que aumenta com a idade – a partir dos cinco anos teria 50% 

da capacidade e 100% aos 12 anos.
12

  

Um outro estudo
13

 em que se compara o relato das mães, autorrelato de 

crianças de dois a 13 anos de idade e a aplicação da escala de faces, observou-se que 

há congruências entre o autorrelato e a classificação dos pais. No entanto, constatou-

se divergências dessa apreciação, quando relacionada à aplicação da escala, 

apontando, mais uma vez, para a necessidade da utilização das auto-descrições como 

ferramenta útil para avaliar a aflição de crianças. 

As dificuldades são também apontadas em estudo de validação que trabalhou 

com escala de interpretação de comportamentos a ser utilizada em triagem de 

acidentes, em emergências com crianças e adolescentes de zero a 15 anos. Percebeu-

se que essa modalidade possui fragilidades, pois a interpretação de comportamentos é 

passível de muitos vieses, visto que o observador repassa a sua impressão da dor que, 

não necessariamente, condiz com a realidade do sujeito avaliado.
14

  

A ideia da importância do autorrelato, corroborada por outro estudo
15

, que 

destaca que a utilização de instrumentos para avaliação da dor, deve garantir a 

interpretação do que a criança está sentindo e não ficar apenas à interpretação dos 

profissionais. Os sujeitos que conseguem ter suas dores corretamente avaliadas, 

através de seus próprios registros, apresentam possibilidades significativas de melhora 

clínica, por meio da correta administração de drogas e alívio da dor. 

O cuidador/observador é influenciado por sua cultura, experiências pregressas 

relacionadas à dor e também pelas tradições da instituição nas quais está inserido.
1 
Por 

meio da observação, é possível detectar aspectos subjetivos da dor. Entretanto, há 

muitas limitações nessa interlocução. Apesar de haver um investimento para o 

desenvolvimento de instrumentos de avaliação de dor em crianças pequenas, a 

observação comportamental é sempre priorizada.
4
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Há os instrumentos que contemplam as duas modalidades. Concebida, com o 

objetivo de avaliar a percepção de crianças e adolescentes por meio de seus 

autorrelatos, combinado ao relato dos pais, a Escala Pediátrica para Avaliação da 

Qualidade de Vida (Pediatric Quality of Life InventoryTM - PedsQL™)
17

 mensura 

dados sobre ansiedade, tristeza, raiva, preocupação, cansaço e dor. Procurou atingir 

larga faixa etária infantil e oferece preocupação da adequação com a idade. Apesar de 

englobar outros aspectos que são coparticipantes do cenário da doença, a dor em si 

não é avaliada em suas múltiplas dimensões, apenas o aspecto intensidade é ressaltado. 

O uso da tecnologia também foi encontrado na literatura, como alternativa 

para facilitar a avaliação da dor em crianças. Novos formatos para determinar se as 

crianças conseguem usar escala de face para expressarem suas dores e humores se 

mostram eficientes e agradáveis para crianças e adolescentes de quatro a 17 anos.
18

  

Finalmente, ressalta-se a aplicação dos cartões das qualidades da dor em 

crianças
15

. Trata-se de uma discussão sobre a importância de instrumentos que 

possibilitem a mensuração da dor em várias dimensões e não apenas intensidade. É 

um trabalho pioneiro que utiliza descritores de dor para categorizar a experiência 

dolorosa por meio da linguagem oral. Contudo, apresenta limitações metodológicas, 

como larga faixa etária, diversidade de situações de dor e, principalmente, baseia-se 

no inventário linguístico adulto. 

Os achados dessa revisão atestam a escassez de instrumentos 

multidimensionais para a avaliação de dor em crianças. Da mesma forma, outra 

revisão da literatura demontrou que dos nove instrumentos destacados de autorrelatos 

para crianças, apenas dois tinham o objetivo de descrever a dor em várias 

dimensões.
10

 

Este trabalho revela também a necessidade de estudos que justifiquem a faixa 

etária de acordo com o desenvolvimento cognitivo e/ou de linguagem baseados em 

comparações sólidas no campo do desenvolvimento infantil e linguístico, 

respectivamente, haja visto que as teorias do desenvolvimento cognitivo são 

raramente abordadas nas pesquisas de autorrelato de dor em crianças.
11,19

 

A partir dessa revisão integrativa, fica evidente  que crianças pequenas, mas já 

em condições de relatarem suas experiências, não possuem instrumentos para 

avaliação de suas dores, restringindo-se às observações comportamentais pelos pais, 

cuidadores e profissionais de saúde ou às mensurações objetivas como a aferição de 

sinais vitais. 
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Para concluir, percebe-se ausência de estudos de instrumentos de avaliação de 

dor em crianças na abordagem qualitativa, visto que a totalidade dos estudos 

selecionados foi quantitativa. Sabe-se que, pelo caráter particular do processo 

doloroso, o relato dos pacientes sobre suas doenças, os detalhes sobre os hábitos e 

manejo e demais informações são fundamentais não só para o fechamento do 

diagnóstico, mas, especialmente, para a conduta terapêutica. E parte desse conteúdo 

não pode ser quantificada.  

Para tentar atenuar o desafio de determinar a melhor maneira de avaliar a dor 

na criança, nota-se, na literatura tentativa de adequação dos instrumentos, mas sem o 

embasamento necessário no âmbito do desenvolvimento cognitivo e linguístico. 

 

Avaliação da dor em crianças em procedimentos clínicos  

Nessa seção, intitulada Procedimentos, buscou-se fazer levantamento sobre 

como está ocorrendo, nos últimos dez anos, o estado da arte sobre a avaliação da dor 

em crianças, relacionando-a à prática clínica. 

Dos 41 artigos selecionados para essa revisão, dezesseis compuseram esta 

temática, sendo todos na abordagem quantitativa. Sete estudos descreveram testes de 

técnicas e/ou drogas anestésicas. Apenas um utilizou autorrelato espontâneo e escala 

verbal de quatro pontos, associada a questionário que classifica os descritores de dor. 

Inserir figura 2 

Dos trabalhos que fizeram menção à adequação da idade, dois
20,21

 alegaram 

que a escolha do instrumento variou de acordo com a faixa etária. Os outros três
22-24

 

referem que crianças em idade inferior a cinco/seis anos ou que não compreendessem 

o funcionamento das escalas não participariam da pesquisa, ou teriam as suas dores 

interpretadas pelos pais. Esse achado concorda com os outro resultado da literatura
3
 

que afirmam que o autorrelato é o padrão ouro no acesso ao cenário, natureza e 

severidade da dor, mas não tem aplicação precisa em crianças menores de três anos. 

Crianças com dificuldade de aprendizagem ou problema cognitivo podem 

encontrar, particularmente, dificuldade ou incapacidade em transmitir verbalmente a 

sua dor
5
. Contudo, o acesso à dor das crianças pode ser melhorado, facilitando a 

expressão desta, nos caminhos apropriados ao desenvolvimento cognitivo e 

linguístico. 
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Cognição, emoção e motivação podem modular a percepção, a intensidade, a 

sensação e a qualidade da dor. A seleção do método de avaliação clínica da dor, 

portanto, deve ser baseada no desenvolvimento cognitivo e emocional.
19

 

Observa-se, dessa maneira, que de modo geral, os estudos do campo clínico 

parecem apontar para uma tendência na perspectiva multidimensional. Sete, dos 16 

artigos destacados avaliaram outras categorias, além da intensidade. Isso demonstra 

que a atuação prática oferece demandas diferentes, isto é, mais próxima das reais 

características da dor. Além da intensidade, a dor possui localização, qualidades 

sensoriais, avaliação cognitiva, reações afetivas dentre outras.
12 

 

 Variáveis que Podem Influenciar a Avaliação da Dor em Crianças 

A expressão da dor é multifacetada e depende do desenvolvimento sensorial, 

emocional, cognitivo, cultural e do contexto da criança.
16

  

No presente trabalho, buscou-se, também, ressaltar os estudos originais que 

elencam algumas dessas interferências relacionadas à descrição da dor em crianças. 

Fizeram parte dessa categoria oito artigos, sendo dois relacionados a fatores 

psicossociais e impactos da dor na vida das crianças; dois, à ansiedade e memória; um, 

ao gênero da criança; dois à influência dos pais e um à interrelação entre dor e 

desenvolvimento. Todos os estudos que integraram essa parte da revisão optaram por 

abordagem quantitativa. 

Inserir figura 3 

Destaca-se, inicialmente, o artigo cujo objetivo foi examinar os efeitos do 

temperamento e traços de ansiedade em memória de dor. No referido estudo, não foi 

encontrada íntima relação entre dor e temperamento, mas concluiu-se que crianças 

mais ansiosas tendem a ter mais memória de dor.
25

 

Outro estudo, que investigou a possibilidade de diferença entre gênero, 

comenta a escassez de literatura sobre a interferência do gênero no processo de 

mensuração da dor em crianças. No referido trabalho, fica claro que isso não é 

conclusivo no público infantil. O que se sabe é que meninos são estimulados a 

reprimir a dor, enquanto meninas são mais estimuladas a liberar suas angústias. A 

carência de trabalhos relacionados ao gênero, alerta para a necessidade de estudos 

sobre a compreensão da interferência do gênero no assunto - dor em crianças.
26

 

Chama atenção para a forma de coleta das características da dor, do estudo 

supracitado – relato espontâneo. As crianças falavam livremente sobre sua dor e as 
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palavras mais usadas para descrevê-la, foram: corta e aperta. Esse destaque se deve à 

raridade dessa modalidade, uma vez que os demais trabalhos adotam escalas de 

mensuração. A qualidade da experiência dolorosa deve ser investigada por meio de 

palavras, que é a maneira mais adequada para descrever a dor sentida.
26

  

 Sobre a influência dos pais em relação à expressão da dor, foram 

selecionados dois artigos. O primeiro, apesar de não ser muito conclusivo, traz o dado 

que meninas sensíveis à ansiedade apresentam maior tendência a sofrer influência dos 

pais. Foram trabalhos realizados em laboratório e parte da avaliação era verificar a 

alteração da reação das crianças na presença dos pais.
27

 

O segundo revelou que, em situações em que os pais sofrem com dor crônica, 

as crianças apresentaram mais queixas de dor e, ainda, que as filhas são mais 

influenciadas pelas dores das mães.
28 

Esses trabalhos 
27,28

 parecem estar de acordo 

com levantamentos recentes que mostram que mães podem influenciar na resposta 

comportamental ao estímulo da dor de crianças muito jovens.
16

  

Considerando o modelo biopsicossocial da dor, fatores como grandes cargas 

de estresse resultantes de experiências negativas, podem ser determinantes
 

e 

influenciar não somente a maneira de percepção da dor, como a expressão da 

experiência dolorosa.
29

 Destaque que condiz com os modelos atuais, que conceituam 

dor como uma construção complexa, multidimensional, incorporando aspectos 

biológicos, psicológicos e sociais. Nesse sentido, o cenário familiar deve ser 

considerado na avaliação da dor em crianças. Aspectos culturais como etnia, idioma, 

raça, religião são presumidamente importantes agentes na expressão da dor de adultos 

e crianças, apesar de ainda não ser cientificamente comprovado.
16

  

Finalizando, ressalta-se que as ferramentas projetadas especificamente para 

avaliar a dor em crianças com deficiências de desenvolvimento têm sido estudadas 

usando grupos de crianças com etiologias culturais diferentes e com ampla gama de 

deficiências físicas e intelectuais. O referido estudo pretendeu determinar a relação 

entre resposta à dor e nível de desenvolvimento cognitivo. Evidenciaram-se para esta 

discussão, as referências realizadas no campo da linguagem.
30

 

A habilidade comunicativa, compreensão da língua, função intelectual e 

função física estão altamente interconectadas, contudo, não é clara a relação entre 

comunicabilidade e resposta à dor. A maior capacidade de comunicação demonstrou 

mais habilidade em localizar a dor. Em contrapartida, crianças que não se 
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comunicavam bem verbalmente demonstraram comportamento agitado e movimentos 

corporais globais, não conseguindo indicar a dor com exatidão.
30

 

Acredita-se que algumas dessas pesquisas apresentariam resultados bem 

interessantes se fossem analisadas e discutidas à luz de uma perspectiva qualitativa. A 

exemplo disso, ressalta-se o artigo Dor pós-operatória em crianças: uma abordagem 

de gênero
26

 , que foi o único em que as crianças falavam livremente sobre sua dor.  

Verifica-se a existência de vários fatores interferentes na percepção da dor 

em crianças. Contudo, ainda é limitado o número de estudos, o que dificulta 

comparações e conclusões. Por outro lado, sabe-se que a avaliação da forma como a 

criança interpreta sua doença e estímulo doloroso é fundamental para o alívio efetivo 

da dor. Dessa forma, a única maneira de se acessar essa experiência, em suas 

múltiplas dimensões, é por meio de uma comunicação espontânea. 

Conclusão 

A revisão integrativa demonstrou que existem poucos instrumentos que 

avaliam as várias dimensões da dor em crianças, principalmente na primeira infância.  

Mesmo concordando com as inúmeras possibilidades de vieses decorrentes 

da avaliação do tipo observacional, os autores destacam que esta é preferencialmente 

a modalidade escolhida para ser utilizada em crianças menores de cinco/seis anos. 

Isso se justifica pela ausência de instrumentos adequados à compreensão e 

desenvolvimento da linguagem oral dessas crianças. 

Constatou-se a necessidade de se ampliar os estudos no tocante às variáveis 

que interferem na percepção da dor e, por conseguinte, na sua descrição. 

Recomenda-se aprofundamento na temática deste estudo, sobretudo em 

relação à descrição de temas subjetivos, como a dor, em crianças com idade inferior a 

oito anos.  

Nesse sentido, acredita-se que a ampliação dessa revisão poderia ser 

realizada pela investigação e exploração de estudos, cujos objetivos foram estudar 

aspectos facilitadores das narrativas em crianças pequenas.  
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4. MÉTODOS E RESULTADOS  

Esta pesquisa é um estudo com abordagem quanti-qualitativa, podendo ser 

caracterizada como desenvolvimento metodológico. 

Nesta seção, serão descritos, detalhadamente, o percurso metodológico para 

elaboração dos cartões, que visam facilitar a descrição do aspecto qualitativo da dor 

em crianças com até oito anos de idade, doravante denominados Cartões de Dor.  

As etapas apresentadas no fluxograma abaixo (Figura 4) serão descritas 

separadamente contendo o local do estudo, população, período de referência, percurso 

da coleta de dados, análise dos dados, resultados, aspectos éticos
10

 e limitações. 

 

 

Figura 4 - Percurso metodológico para elaboração dos cartões de dor 

 

                                                 

10
 Os aspectos éticos descritos na primeira etapa servirão para as 

subsequentes. Pesquisa inscrita sob CAAE: 04860412.3.0000.5208 (ANEXO 3) 
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4.1 PRIMEIRA FASE – IDENTIFICAÇÃO DOS DESCRITORES DE DOR 

Esta fase foi destinada à identificação dos descritores de dor presentes nas 

narrativas de crianças em tratamento oncológico e sua comparação com os 

caracterizados no Questionário McGill. Além disso, foi realizado o confronto das 

informações das crianças relativas à localização, intensidade e qualidade da dor e às 

relatadas pelos respectivos responsáveis. 

De natureza exploratória e abordagem qualitativa, fundamentou-se no 

questionamento sobre a contribuição do estudo das narrativas entre crianças com dor 

para uma melhor compreensão da experiência de sofrimento e do aprimoramento da 

comunicação com esses sujeitos. 

Para Lira, Catrib e Nations (2003), a narrativa pode ser usada no âmbito de 

estratégia de métodos combinados, que provê, a partir de abordagem a um pequeno 

grupo de sujeitos, atendimento em maior profundidade da realidade estudada, 

permitindo avaliação completa, tais como vivenciados no contexto da vida real. 

4.1.1 Local do Estudo 

A pesquisa foi realizada no Centro de Oncohematologia Pediátrico – 

CEONHPE do Hospital Universitário Oswaldo Cruz – HUOC/UPE, que funciona em 

parceria com o Grupo de Ajuda à Criança Carente com Câncer Pernambuco de - 

GAC. 

O GAC é uma instituição sem fins lucrativos, reconhecida como de Utilidade 

Pública Federal. Em Pernambuco, surgiu da necessidade de garantir às crianças e 

adolescentes com câncer atendidos no CEONHPE do Hospital Universitário Oswaldo 

Cruz o direito a um tratamento humanizado(GAC-PE, 2014). 

As instalações contam com um ambulatório multidisciplinar, três enfermarias 

com três leitos cada, dois isolamentos reversos e uma central de quimioterapia. 

Atualmente são realizados em média 8.000 atendimentos por ano sendo 696 

atendimentos médicos e 130 procedimentos de quimioterapia a cada mês. 

Dos pacientes atendidos, 95% vêm de famílias de média ou baixa renda. 
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4.1.2 População do Estudo 

A população dessa primeira fase foi composta por sujeitos que frequentam o 

ambulatório do Centro de Oncohematologia Pediátrico – CEONHPE do Hospital 

Universitário Oswaldo Cruz – HUOC/UPE para tratamento de câncer. 

Participaram 26 crianças, de ambos os sexos, com idade média de oito anos e 

sete meses, variando entre dois anos e cinco meses a doze anos e um mês, que 

procuram assistência no referido centro.  

Destaca-se que parte das entrevistas realizadas nesta pesquisa foi efetuada com 

os responsáveis, conforme será descrito na seção ―coleta de dados‖. E, ainda, algumas 

questões foram respondidas pelo grupo de adultos e também pelas crianças. Dessa 

forma, para análise dos dados, considerou-se 52
11

 participantes, 26 crianças e 26 

responsáveis.  

A determinação do intervalo de idade está de acordo com os critérios referidos 

na literatura no que concernem aos aspectos do desenvolvimento cognitivo e da 

linguagem. Assim, crianças com menos de dois anos de idade ainda não possui 

habilidade suficiente para narrar histórias, não podendo, dessa forma, transmitir por 

meio de enunciados objetivos, a sua experiência de dor. Por outro lado, crianças 

maiores de 12 anos já atingiram o período de desenvolvimento cognitivo das 

Operações Formais e não precisam mais de elementos concretos para apoiar suas 

relações simbólicas (PIAGET, 1983). 

O tamanho da amostra seguiu o padrão de saturação de respostas utilizado em 

pesquisa qualitativa, conforme sugerem Fontanella, Ricas e Turato (2008). 

4.1.2.1 Critérios de procedimentos para seleção dos sujeitos 

4.1.2.1.1 Critérios de Inclusão 

 Crianças na faixa etária compreendida entre dois e 11 anos e 11 meses; 

 Crianças classificadas com diagnóstico ou suspeita de câncer; 

 Estarem participando pela primeira vez de um estudo dessa natureza, para 

garantir a efetividade e espontaneidade das respostas. 

 

                                                 
11

 Dois sujeitos referiram mais de uma dor, por isso, foram computados duas vezes justificando a 

ocorrência de 54 participantes para a análise dos resultados. 
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4.1.2.1.2 Critérios de exclusão 

 Crianças com menos de dois anos e mais de 12 anos de idade; 

 Crianças impossibilitadas de se comunicar oralmente; 

 Crianças com necessidades educativas especiais ou queixas de problemas 

auditivos, neurológicos ou psicológicos. 

4.1.3 Período de Referência do Estudo 

A coleta dos dados ocorreu no período de março à outubro de 2013. 

4.1.4 Coleta de dados - Coleta e categorização dos descritores de dor infantis 

Identificadas as crianças, os pais e/ou responsáveis legais foram convidados a 

participar do estudo. A partir do aceite, os objetivos da pesquisa eram esclarecidos, 

ocasião em que assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

(APÊNDICE I).  

Nesse momento a coleta consistiu na identificação e categorização dos 

descritores de dor presentes nas narrativas de crianças, visto que os demais 

instrumentos multidimensionais referidos na literatura são baseados no inventário 

linguístico adulto, como já foi mencionado anteriormente.  

Inicialmente, foi realizada entrevista semidiretiva cuja principal finalidade foi a 

construção do corpus e posterior elaboração dos recursos visuais, que foram 

utilizados na segunda fase da pesquisa. Ela parte de: 

certos questionamentos básicos, apoiados em teorias e 

hipóteses que interessam à pesquisa e que, em seguida, 

oferecem amplo campo de interrogativas, frutos de 

novas hipóteses que vão surgindo à medida que se 

recebem as respostas (TRIVIÑOS, 1987, p.146). 

 

4.1.4.1 Roteiro de entrevista semidiretiva: 

O roteiro de entrevista semidiretiva (APÊNDICE II) foi dividido em dados 

sociodemográficos básicos (nome, idade, sexo, religião, escolaridade, estado civil, 

atividade, ocupação, renda), breve questionamento sobre a história de dor familiar e 

episódios de sofrimento pregresso e dados relativos ao tema em foco. 
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Na construção desse roteiro, as respectivas perguntas-estímulo foram elaboradas 

a partir de algumas questões sobre descrição de dor, baseadas no questionário 

Research Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disosrders: Axis II (DCC) já 

validado através de adaptação cultural (KOSMINSKY et al., 2004).  

4.1.4.2 Coleta de dados 

Os pacientes foram convidados a pais/responsáveis, enquanto aguardavam a 

consulta médica. Na oportunidade, eram oferecidas informações sobre os objetivos da 

entrevista e a necessidade do uso da filmadora, bem como de o menor permanecer 

sozinho com a pesquisadora durante a entrevista. 

Após a manifestação positiva em fazer parte da pesquisa e o consentimento dos 

pais ou responsáveis/acompanhantes, a família era encaminhada a um dos 

consultórios do serviço, cedido para esse fim. 

Na sequência, após leitura e assinatura do TCLE, parte da entrevista 

semiestruturada era realizada com os responsáveis, enquanto os menores aguardavam 

do lado de fora da sala. Essa separação se fez necessária, pois algumas respostas 

provenientes de questões referentes aos episódios de dor seriam, posteriormente, 

confrontadas com as respostas das crianças.  

Após as entrevistas com os responsáveis, as crianças eram convidadas a entrar 

na sala de atendimento e os pais aguardavam do lado de fora. Entrevistadora e 

entrevistado sentavam um de frente para o outro no birô. 

Para os quesitos que se referiam à mensuração da dor, foram utilizadas escalas 

analógicas visuais. Empregou-se a Escala de Intensidade da dor e a de faces para as 

crianças não alfabetizadas ou que apresentaram dificuldades com a numérica. 

 

Figura 5 – escala de intensidade da dor (Fonte: www.saudeemmovimento.com.br)  
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Figura 6 – Escala de Faces Wong Baker 

 

O registro da entrevista foi realizado por meio de filmagem digital. Utilizou-se 

uma câmera filmadora da marca Sony HDR-CX130 Full HD, fixada em tripé a 

distância de dois metros da criança. 

Optou-se pelo uso de filmadora, pois se acredita que a observação do 

comportamento não verbal bem como de detalhes provenientes do cenário da coleta 

seriam de fundamental importância para a análise dos dados
12

. 

4.1.4.3 Constituição do Corpus 

O corpus foi constituído por meio da gravação áudio-visual digital das 

entrevistas dos pacientes, que procuram o ambulatório do CEONHPE do HUOC/UPE 

para tratamento de câncer, com a pesquisadora.  

Do universo de enunciados coletados, foram transcritos os dados obtidos 

relacionados às questões referentes ao tema proposto (APÊNDICE III). 

4.1.5 Análise dos Resultados  

A análise dessa primeira fase da pesquisa foi dividida em duas partes. 

Inicialmente, fez-se a análise dos dados provenientes das questões abertas e utilizou-

se Análise do Conteúdo, como descrito a seguir
13

. Na sequência, codificou-se as 

respostas objetivas, provenientes das questões fechadas do instrumento de coleta 

(APÊNDICE II), e transportou-se para o software estatístico SSPS. Finalmente, 

utilizou-se Análise Multidimensional (MDS) para estabelecimento das análises 

inferencias. 

Para exploração das falas a partir das entrevistas, foi utilizada a técnica de 

Análise de Conteúdo na modalidade temática proposta por Bardin (2011). De acordo 

                                                 
12

 O registro das respostas indicando positividade ou negatividade por meio de maneio de cabeça, bem 

como movimentos das mão apontando a localização e/ou características da dor não seriam possíveis 

sem o registro audiovisual. 
13

 Parte dos dados correlacionados na segunda parte, referiu-se aos descritores resultantes da Análise de 

Conteúdo. 
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com a autora, esse tipo de análise se organiza em três etapas: pré-análise; exploração 

do material e tratamento dos resultados; interferência e interpretação. Na primeira 

etapa, dar-se a leitura flutuante de todas as falas, para melhor operacionalização das 

ideias. Na segunda etapa é realizada a leitura exaustiva e profunda objetivando a 

codificação dos dados. Na terceira etapa, as características pertinentes são sublinhadas 

em função de suas semelhanças, a partir das quais, são propostas categorias e 

subcategorias que são confrontadas com achados da literatura.  

Nesse sentido, a análise das narrativas das crianças buscou o que estava sendo 

dito, os sentidos e a lógica do entendimento da dor na perspectiva do paciente, 

relatada por meio dos enunciados.  

Foi feita a opção de selecionar categorias no território lógico-semântico dos 

pacientes, em que o alcance da Análise de Conteúdo está, também, vinculado à 

função de um classificador. Trata-se de uma classificação lógica dos conteúdos 

manifestos, após a análise e interpretação dos valores semânticos desses mesmos 

conteúdos. 

Os temas emergentes não foram definidos a priori. Os temas e sub-temas 

emergiram do conte do da ―fala‖, ou seja, das respostas, e implicaram em uma 

articulação com as categorias empíricas do senso comum e com as categorias 

analíticas do referencial teórico. Para esta pesquisa, buscou-se uma categoria que 

manifestasse uma ―qualidade‖ para a dor. 

Para a realização da análise quantitativa, utilizou-se a MDS, que é o método de 

variáveis externas como pontos e análise que processa uma matriz de correlação entre 

n variáveis, produzindo uma representação geométrica dos dados, usualmente em um 

espaço Euclidiano, de dimensionalidade mínima capaz de representar de forma 

fidedigna a relação entre todas as variáveis estudadas (Young, 2013; Vieira; Roazzi; 

Queiroga; Valença, 2011).  

Desta forma, as variáveis são representadas graficamente 

como pontos em um espaço, podendo-se verificar a 

existência de estruturas relacionais, visto que a localização 

dos pontos neste espaço determinará a sua relação com os 

outros pontos, ou seja, com as outras variáveis, de modo que 

quanto maior for a correlação entre duas variáveis, mais 

próximos os pontos irão se localizar no mapa e vice-versa 

(Vieira; Roazzi; Queiroga; Valença, 2011. p. 590). 
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Esta análise fornece uma representação gráfica que permite "olhar" os dados e 

explorar sua estrutura visualmente, possibilitando muitas vezes identificar 

regularidades que aparecem ocultas quando se estudam arranjos numéricos (GRECA; 

MOREIRA, 2011) 

Os resultados desta primeira fase da pesquisa serão apresentados por meio dos 

artigos originais intitulados DESCRITORES DE DOR PRESENTES NAS 

NARRATIVAS DE CRIANÇAS EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO e 

EXPLORAÇÕES SOBRE A DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA DOLOROSA POR 

CRIANÇAS EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO E SEUS RESPONSÁVEIS: 

UMA ANÁLISE MULTIDIMENSIONAL. 
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4.1.5.1 Artigo Original I
14

  

 

Título: DESCRITORES DE DOR PRESENTES NAS NARRATIVAS DE 

CRIANÇAS EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO 

Sugestão de título abreviado: DESCRITORES DE DOR EM CRIANÇAS COM 

CÂNCER 

Resumo 

A avaliação da dor em crianças necessita de um olhar específico para a sua descrição. 

Considerar aspectos do desenvolvimento cognitivo e linguístico é fundamental na 

interpretação da experiência dolorosa na população infantil. Trata-se de um estudo 

qualitativo que teve como objetivo identificar os descritores de dor presentes nas 

narrativas de crianças em tratamento oncológico e compará-los aos presentes em um 

instrumento para adultos. Para análise dos resultados, utilizou-se a Análise de 

Conteúdo de Bardin. Desenvolvido em um Centro de Oncohematologia Pediátrico, no 

período de março a outubro de 2013. A população foi composta por 26 escolares, de 

ambos os sexos, com idade média de oito anos e sete meses. Os resultados apontam 

que, independentemente da idade, a utilização de reforços figurativos na comunicação 

oral é bastante presente como apoio na descrição da dor e revelam a necessidade da 

criação de instrumentos de avaliação de dor adequados às faixas etárias, de forma a 

facilitar as representações simbólicas em crianças. 

Palavras-chave: avaliação da dor; criança; questionário da dor de McGill; narrativa 

 

 

                                                 
14

 Artigo submetido à revista Estudos de Psicologia (Natal), em 05 de dezembro de 2014 (Anexo 4), 

conforme normas (Anexo 5) 
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Título em Ingles: Pain descriptors in narratives of children in oncological 

treatment 

Abstract 

The difficulty in assessing pain in children indicates the need for a specific look at the 

description of the pain. Consider aspects of cognitive and linguistic development is 

crucial in the interpretation of pain experience in children. This is a qualitative study 

aimed to identify the pain descriptors in children's narratives in cancer treatment and 

compare them with the ones in an instrument for adults. For data analysis, we used the 

Bardin Content Analysis. Was performed in a Paediatric Oncohematologic Center, 

from March to October 2013. The population consisted on 26 students, of both sexes, 

with an average age of eight years and seven months. The results show that, 

regardless of age, the use of figurative reinforcements in oral communication is very 

present as support in pain description and show the need to create pain assessment 

tools appropriate to the age groups in order to facilitate the symbolic representations 

in children. 

Keywords: assessment of pain; child; McGill pain questionnaire; narrative 

Título do manuscrito em espanhol: Descriptores del dolor en las narraciones de 

los niños en tratamiento oncológico 

La dificultad en la evaluación del dolor en los niños indica la necesidad de una mirada 

específica en la descripción del dolor. Considerar los aspectos del desarrollo cognitivo 

y lingüístico es fundamental para la interpretación de la experiencia del dolor en los 

niños. El objetivo de el estudio fue identificar los descriptores del dolor presentes en 

las narrativas de los niños sometidos a tratamiento contra el cáncer y compararlos con 

los presentes en un instrumento para los adultos. Este fue un estudio cualitativo 

realizado en un Centro Pediátrico de Oncohematologia, de marzo a octubre de 2013. 
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La muestra estuvo conformada por 26 estudiantes, de ambos sexos, con una edad 

promedio de ocho años y siete meses. Los resultados indican que, independientemente 

de la edad, el uso de refuerzos figurativas en la comunicación oral es suficiente para 

mantener a esta en la descripción del dolor y revelar la necesidad de la creación de 

herramientas de evaluación del dolor apropiadas para cada edad, con el fin de facilitar 

las representaciones simbólicas en los niños. 

Palabras clave: evaluación del dolor; niño; McGill cuestionario del dolor; narrativa 

 

Introdução 

Segundo a International Association for The Study of Pain – IASP (1994), a dor é 

uma experiência sensitiva e emocional, associada à lesão real ou potencial dos tecidos. 

Trata-se de um fenômeno complexo e de difícil mensuração, principalmente na 

população infantil. Muitas vezes, na ausência de uma comunicação oral ideal, a 

avaliação da dor na criança é realizada por meio da observação de sinais como 

alterações posturais e/ou faciais, atividades auton micas como a palidez, rubor, 

sudorese, assim como através choro, gemido, grito e suspiro. Contudo, tais 

observações não têm a mesma objetividade que a que é observada no relato 

(TEIXEIRA; AMARAL; ALMEIDA; PROTÁSIO; OLIVEIRA FILHO, 2014). 

A ausência de instrumentos para aferir a dor, e que auxiliem na interpretação do 

processo doloroso na prática clínica, pode comprometer a qualidade da assistência, o 

correto diagnóstico e direcionamento da terapêutica, assim como os erros que podem 

advir de uma subavaliação (SALLUM; GARCIA; SANCHES, 2012). 

Souza, Silva e Carvalho (2010) destacam que para compreender o fenômeno doloroso 

e avaliar a eficácia das intervenções é necessário conhecer não apenas a intensidade, 

mas também as respostas motivacionais, cognitivas e afetivas à dor. Portanto, deve ser 
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permitida ao próprio cliente a opção de relatar, descrever e avaliar a sua percepção de 

dor. 

Na mesma linha, Mathew e Mathew (2003) ressaltam que o autorrelato da dor é 

considerado na criança, assim como no adulto, o padrão ouro ao acesso à experiência 

dolorosa, entretanto, o acesso nem sempre é possível. No caso da criança, a narrativa 

varia com o desenvolvimento dos conceitos que, por sua vez, ocorre em etapas ou 

estágios sucessivos de maior complexidade, à medida que o desenvolvimento 

cognitivo avança. Estruturas cognitivas mais desenvolvidas possibilitam a formação 

de conceitos cada vez mais abstratos e elaborados, evidenciados na capacidade 

linguística da criança (TONIETTO; PIMENTA; DUVIGNAU; GAUME; BOSA, 

2007).  

Nesse sentido, é possível afirmar que a percepção do processo doloroso se relaciona 

ao grau de desenvolvimento cognitivo da criança, que poderá modificar 

significativamente ao seu relato da dor.  

É possível observar modificações significativas no processo de percepção e descrição 

da dor, ou seja, a capacidade em descrever a dor se torna mais complexa à medida em 

que a criança avança nos estágios do desenvolvimento. Okada (2001) relaciona esses 

aspectos aos estágios do desenvolvimento cognitivo propostos por Jean Piaget e 

descreve que entre zero e dois anos de idade, período correspondente ao estágio 

sensório-motor, haveria ausência de conceitos sobre dor. Já no período entre dois e 

sete anos, correspondente ao período pré-operacional, a criança faz uso de gestos para 

localizar a dor, sendo essa limitada aos aspectos sensitivos simples, atribuindo 

características físicas às entidades intangíveis (desenha a dor). A criança entre sete e 

11 anos, no período das operações concretas, ainda segundo o referido autor, percebe 

a variabilidade da dor, imprevisibilidade e incerteza quanto à duração da dor, atitudes 
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mais ativas, descrevem a dor com termos, qualificativos e afetivos. Finalmente, 

crianças entre 11 e 14 anos de idade, incluídas no estágio das operações formais, 

descrevem a dor com termos qualitativos complexos. 

Com base nas dificuldades em se avaliar a dor em crianças pequenas, observadas na 

prática clínica de profissionais de saúde das mais diversas especialidades e, na 

ausência de instrumentos adequados que possibilitem não apenas avaliar 

quantitativamente sua intensidade, mas descrever a experiência dolorosa, 

considerando o nível do desenvolvimento cognitivo da criança, observa-se lacunas no 

conhecimento sobre as especificidades da descrição da dor em crianças (STUDART; 

CORDEIRO; LIMA; QUEIROGA, no prelo). 

As modificações do conceitos de dor, definindo-a como um fenômeno não 

exclusivamente relacionado à extensão da lesão tecidual, mas também, aos aspectos 

sensitivo e afetivo da dor, levaram os pesquisadores a buscar formas de avaliação que 

contemplassem as múltiplas dimensões no processo de avaliação da dor.  

Existem instrumentos para adultos, como o Questionário de dor McGill, que, dentre 

outros aspectos, possibilita a avaliação da experiência dolorosa prevendo um espaço 

para a queixa espontânea da dor, por meio de um conjunto de palavras que descrevem 

diversas qualidades das experiências dolorosas em geral e que são escolhidas pelos 

pacientes para caracterizar as suas dores em particular (SANTOS; PEREIRA, 

RESENDE; MAGNO; AGUIAR, 2006). Tratam-se de descritores de dor 

caracterizados em sub-categorias: ―afetivo‖, ―sensitivo‖ e ―avaliativo‖.  

O Questionário de Dor McGill foi escolhido como parâmetro para o estudo, pois é 

considerado instrumento universal, capaz de padronizar a linguagem da dor quando se 

pretende obter informações a partir de descrições verbais (PIMENTA; TEIXEIRA, 

1996).  
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A experiência dolorosa, e, por conseguinte, a sua interpretação, é o resultado da inter-

relação entre os componentes sensoriais, com os afetivos, cognitivos, 

neurovegetativos, neuroendócrinos e neuroimunológicos que se expressam frente à 

estimulação ou disfunção do sistema nociceptivo (TEIXEIRA; SIQUEIRA; 

ALVAREZ, 2012). Sendo assim, os significados, retratados por meio das dimensões 

sensorial-discriminativa, motivacional-afetiva e cognitiva-avaliativa, estão 

sustentados por sistemas fisiologicamente especializados no sistema nervoso central 

(PIMENTA; TEIXEIRA, 1996). São aspectos da fisiopatologia da dor retratados na 

descrição da experiência. 

O objetivo deste estudo foi identificar os descritores de dor presentes em narrativas de 

crianças em tratamento oncológico e compará-los aos descritores caracterizados  no 

MPQ (1996). 

 

Métodos 

Estudo de abordagem qualitativa realizado, em um Centro de Oncohematologia 

Pediátrico no Estado de Pernambuco. O centro é referência no diagnóstico e 

tratamento de crianças/adolescentes com câncer. Recebe pacientes provenientes da 

região metropolitana do Recife, do interior do Estado e de estados vizinhos. 

A população do estudo foi composta por 26 crianças, com idade média de oito anos e 

sete meses, variando entre dois anos e cinco meses a doze anos e um mês, de ambos 

os sexos, que procuraram tratamento de câncer no referido centro, no período de 

março à outubro de 2013.  

Ressalta-se que não foi pretensão desse estudo relacionar a descrição da dor ao 

problema de saúde da criança. A escolha por essa população foi devido ao fato de as 

crianças já terem ou estarem vivenciando situações de dor. 
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O intervalo de idade dos participantes foi determinado considerando os critérios 

referidos na literatura no que concerne o período crítico do desenvolvimento da 

linguagem. Criança com menos de dois anos de idade ainda não possui habilidade 

suficiente para narrar histórias, não podendo, dessa forma, transmitir, por meio de 

enunciados objetivos, a sua experiência de dor. E, por outro lado, crianças maiores 

que doze anos, em geral, já atingiram o período de desenvolvimento cognitivo das 

Operações Formais e não demandam mais de elementos concretos para apoiar suas 

relações simbólicas (ARANDA JUNIOR; SILVA; FABRIN, 2011). 

O contato inicial com a criança e seu responsável, bem como o convite para participar 

da pesquisa, foi realizado na sala de espera, enquanto a criança aguardava o 

atendimento médico. Depois de estabelecido o contato com a criança, sua aceitação 

em integrar o estudo, e, após autorização de seu responsável, o procedimento 

aconteceu da seguinte maneira: a criança foi convidada a ir para uma sala reservada e 

a sentar-se à mesa com a pesquisadora à sua frente. A coleta foi realizada por meio de 

entrevista semidiretiva. Para favorecer a interação, optou-se por iniciar com 

questionamentos sobre assuntos gerais, como escolaridade e lazer. 

A entrevista seguiu com questionamentos sobre a doença e, mais especificamente, 

sobre a ocorrência de dor atual e pregressa. Para as 17 crianças que referiram sentir ou 

já ter sentido dor frequente, foram realizadas as seguintes perguntas-estímulos: Você 

sentiu ou sente alguma dor? Onde é ou era essa dor? Como é ou era essa sua dor? 

Com o que ela se parece? Se você pudesse fazer um desenho da sua dor, como ele 

seria? Sendo as duas  ltimas, consideradas ―perguntas de manga‖, realizadas, apenas, 

nas situações em que as crianças não obtiveram sucesso com os primeiras. 
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O registro das entrevistas foi realizado por meio de filmagem digital e transcritas na 

íntegra. Utilizou-se uma câmera filmadora da marca Sony HDR-CX130 Full HD, 

fixada em tripé à distância de dois metros da criança.  

A pesquisa foi aprovada sob o CAAE nº 04860412.3.0000.5208 e seguiu todos os 

preceitos éticos preconizados na Resolução nº 466/2012 do Conselho Nacional de 

Saúde do Ministério da Saúde (BRASIL, 2012). Os responsáveis pelas crianças 

assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Também foi dada a 

oportunidade de registro de concordância ao menor que desejasse. 

 

Análise dos dados  

Para exploração das falas a partir das entrevistas, foi utilizada a técnica de Análise de 

Conteúdo Temática de Bardin (2011). De acordo com a autora, esse tipo de análise 

organiza-se em três etapas: pré-análise; exploração do material e tratamento dos 

resultados; interferência e interpretação. Na primeira etapa, dá-se a leitura flutuante de 

todas as falas, para melhor operacionalização das ideias. Na segunda etapa é realizada 

a leitura exaustiva e profunda, objetivando a codificação dos dados. Na terceira e 

última etapa, as características pertinentes são sublinhadas em função de suas 

semelhanças, a partir das quais, são propostas categorias e subcategorias que são 

confrontadas com achados da literatura.  

Nesse sentido, a análise das narrativas das crianças buscou o que estava sendo dito, os 

sentidos e a lógica do entendimento da dor na perspectiva do paciente, relatada por 

meio dos enunciados.  

Foi feita a opção de selecionar categorias no território lógico-semântico dos pacientes, 

em que o alcance da Análise de Conteúdo está, também, vinculado à função de um 
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classificador. Trata-se de uma classificação lógica dos conteúdos manifestos, após a 

análise e interpretação dos valores semânticos desses mesmos conteúdos. 

Os temas emergentes não foram definidos a priori. Os temas e sub-temas surgiram do 

conte do da ―fala‖, ou seja, das respostas, e implicaram em uma articulação com as 

categorias empíricas do senso comum e com as categorias analíticas do referencial 

teórico. No caso do presente estudo, buscou-se uma categoria que manifestasse uma 

―qualidade‖ para a dor. 

Na sequência, procedeu-se à análise comparativa entre os descritores de dor 

categorizados por McGill, validados para o Português por Pimenta e Teixeira (1996). 

 

Resultados e Discussões 

Com a finalidade de ilustrar a análise de conteúdo realizada, que culminou com a 

categoria representativa da ―qualidade da dor‖, será demonstrado, inicialmente, um 

recorte de fala da criança ―05‖, que desvelou a qualidade da dor como um ―choque‖. 

Tal análise pode ser observada no Quadro 1. 

Inserir aqui quadro 2 

É importante ressaltar que o mesmo processo foi realizado para se chegar aos demais 

qualificadores/descritores presentes no repertório linguístico das crianças do presente 

estudo, tendo sido observados, além do ―choque‖, já mencionado no Quadro 1, os 

seguintes descritores: batendo, monte de facas, fina, beliscando, apertada, amassando, 

fogo, picada, prá lá e pra cá, peso, apertada, chata, futicando, grande, horrível, 

apertada, leve, normal, inchada, como uma bola, por dentro, ruim, dodói de sangue e 

câimbra. 

Optou-se pela descrição levando em conta as subdivisões propostas no Questionário 

de Avaliação de Dor McGill, validado para o Português pelos autores supracitados. O 
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grupo sensorial-discriminativo, no Quadro 2, refere-se às propriedades mecânicas, 

térmicas, de vividez e espaciais da dor; o grupo afetivo-motivacional, representados 

no Quadro 3, descreve a dimensão afetiva nos aspectos de tensão, medo e respostas 

neurovegetativas; os descritores do componente cognitivo-avaliativo, no Quadro 4, 

permitem expressar a avaliação global da experiência dolorosa. O grupo Miscelânea 

(Quadro 5) surgiu da necessidade de inserção de alguns descritores, na oportunidade 

da elaboração do instrumento, ainda não contemplados nos grupos anteriores.  

Inserir quadro 3 

Como é possível observar, nas narrativas das crianças do estudo, há a ocorrência do 

uso de palavras concretas e figurativas, refletindo seu estágio de desenvolvimento 

cognitivo e suas experiências de vida, a exemplo de ―picada de maribondo‖. Embora 

o questionário McGill tenha dentre suas categorias o descritor ―ferroada‖ e esta 

expressão tenha o mesmo sentido, o conhecimento desta palavra requer um 

vocabulário mais elaborado e ampliado, nem sempre disponível no repertório 

linguístico da criança.  

Inserir aqui quadro 4 

Inserir aqui quadro 5 

Inserir aqui quadro 6 

De modo geral, os resultados apontam que as análises das palavras que qualificam a 

dor que emergiram das narrativas das crianças entrevistadas, demonstraram grande 

semelhança com os descritores categorizados no questionário McGill (PIMENTA; 

TEIXEIRA, 1996), como apresentado por Studart, Cordeiro e Queiroga (2014). 

Nas divisões ―sensorial‖ e ―avaliativas‖, foi possível observar maior identificação 

entre os descritores deste estudo e os propostos pelo instrumento em questão, quando 

comparados com os integrantes da divisão ―afetiva‖. Isso se deve, provavelmente, à 
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dificuldade com a descrição subjetiva inerente aos descritores relacionados às 

emoções.  

A categoria ―afetiva‖ é composta por palavras relacionadas ao estado emocional do 

indivíduo, podendo traduzir percepção de cansaço, sentimento de medo e punição e 

reações autonômicas (SANTOS et al. 2006). Em contraponto, as ―sensoriais‖ se 

remetem às percepções e sensações do próprio corpo, adquirindo um caráter mais 

concreto e mais facilmente descrito pelas crianças. 

Observa-se que, de maneira geral, os descritores ressaltados no questionário McGill 

(PIMENTA; TEIXEIRA, 1996) e presentes nos relatos dos pacientes com dor nada 

mais são que metáforas da dor, isto é, características conceituais que permitem o 

compartilhamento da informação, ―compreender e experienciar uma coisa em termos 

de outra‖ e, dessa maneira, poder ―ter acesso‖ à experiência do outro (STUDART, 

2008). No entanto, no exemplo da ―ferroada‖, esses descritores linguísticos nem 

sempre fazem parte do repertório infantil, não oferecendo o apoio (sentido figurado) 

para que este (a criança) explicite/descreva a sua dor. Por outro lado, é possível que 

sendo oferecida a imagem (figura) correspondente ao descritor, tal metáfora seja 

possível. 

Esse compartilhar de metáforas é, sem dúvida, um relevante instrumento na 

construção do diagnóstico mas, principalmente, para o entendimento da experiência 

do sujeito que sofre. 

Alves e Rabelo (1999), ao falarem das narrativas de aflição, que podem ser estendidas 

a outras narrativas, inclusive as da dor, dizem que: as metáforas desempenham papel 

central, constituem estratégias de inovação semântica, que estendem sentidos 

habituais para domínios inesperados, oferecendo assim, uma ponte entre a 

singularidade da experiência e a objetividade da linguagem, das instituições e dos 
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modelos legitimados socialmente. Tecidas em uma narrativa, as metáforas dão forma 

ao sofrimento individual e apontam o sentido de resolução desse sofrimento: 

permitem aos indivíduos organizar sua experiência subjetiva, de modo a transmiti-la 

aos outros — familiares, amigos, terapeutas — e a desencadear nesses uma série de 

atitudes condizentes com uma nova situação apresentada (p. 173). 

Estes dados reforçam a necessidade de que, para o processo de avaliação de dor em 

crianças, a utilização de recursos concretos, facilmente reconhecíveis, que 

possibilitem a identificação da dor, favorece o uso do repertório linguístico 

compatível com o desenvolvimento da criança durante a avaliação da experiência 

dolorosa, eliminando a barreira lexical e aproveitando ao máximo a experiência de 

vida da criança. 

Durante o processo de validação para língua portuguesa, realizado por Pimenta e 

Teixeira (1996), constatou-se que algumas das palavras (descritores) do questionário 

de McGill são sinônimos entre si, outras parecem sinônimos, mas variam em 

intensidade, e ainda há as que apresentam diferenças mínimas ou nuances que podem 

ser importantes para as pessoas que estão tentando comunicar sua dor. 

Contudo, destacam-se alguns descritores presentes no universo linguístico infantil e 

em algumas narrativas desse estudo, a exemplo de leve, normal, como uma bola, 

inchada, por dentro, ruim, dodói de sangue, câimbra, os quais não integram o referido 

instrumento. 

Com o propósito de demonstrar os descritores observados nas falas das crianças, bem 

como suas dificuldades em explicitá-los, considerando os estágios do 

desenvolvimento cognitivo, seguem alguns trechos de narrativas transcritas a partir 

das perguntas-estímulos.  

CRIANÇA 03 
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Pesquisadora: E como é essa dor? 

Criança: Dói que só. 

Pesquisadora: Mas como? Se você pudesse me dizer... como é essa dor que você sente ? 

Criança: Pensando que eu... que eu to fazendo um negócio... que tá batendo neu (em 

mim). 

Na fala da criança acima, com 10 dez anos de idade, que descreve a dor causada durante a 

realização de um exame, apesar de ser possível apontar um descritor de dor, nota-se a 

dificuldade com a exposição. O paciente compara o evento doloroso a sua experiência de 

vida. Nesse caso, fica a dúvida se a dor se assemelha à sensação batida/pancada na 

superfície da pele, como punição corporal, ou a eventos anteriormente vivenciados, como 

outras experiências de dor.  

Mc Grath (2012) encontrou que há fatores, como a ansiedade, que podem se 

relacionar à memória da dor e também devem ser considerados. São questões a serem 

destacadas pelos profissionais de saúde no momento da avaliação da dor, pois 

características da descrição direcionam o diagnóstico e definem a indicação 

terapêutica.  

CRIANÇA 12 

Pesquisadora: Você consegue me dizer como era essa dor? 

Criança: Era uma dor por dentro, forte, muito forte. 

Pesquisadora: Certo, mas você consegue me dizer a sensação da dor? 

Criança: Ruim. 

Pesquisadora: Ruim né? Era uma sensação ruim? 

Criança: (balança a cabeça afirmando). 

Pesquisadora: Mas se você conseguisse é...você conseguiria me dizer com que ela se 

parecia?  
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Criança: Assim, um monte de faca por dentro. 

A propriedade com que essa criança, de 12 anos, descreve a dor proveniente de um 

tumor no braço é um bom exemplo para se refletir que a memória da dor pode ser 

relativa à qualidade, intensidade e frequência. A narrativa é iniciada com informações 

sobre localização (por dentro), intensidade (forte), mas, finalmente, consegue associar 

a ―um monte de facas por dentro‖.  

A criança, gradualmente, torna-se capaz de expressar verbalmente fatos ocorridos no 

passado, da mesma maneira que o faz com episódios recentes, por meio da 

linguagem. Todavia, percebe-se que a intensidade dos eventos dolorosos pode ser um 

determinante para a facilitação da descrição.  

CRIANÇA 17 

Criança: Aí todo dia eu tinha mania de correr lá no campo, atrás de casa. Quando eu 

parava essa dor batia. Do lado da barriga. Pegava do meio até aqui atrás. 

Pesquisadora: Certo. Mas se você pudesse dizer a sensação da dor... como era que 

você sentia ela? 

Criança: Horrível... horrível! 

Pesquisadora: E se você pudesse me dizer, assim, com o que ela se parecia? 

Criança: Deixa eu ver.... com uma picada de marimbondo... porque eu já levei uma 

aqui no nariz e meu nariz ficou inchado. Doeu muito. 

CRIANÇA 15 

Pesquisadora: Mas aí, quando ela vinha... você sentia como? 

Criança: Como uma formiguinha coisando 

Pesquisadora: Ah! Como? Fala de novo! 

Criança: Uma formiguinha beliscando. 
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Os exemplos acima, referentes às crianças de 10 anos e quatro meses e seis anos e 

oito meses respectivamente, apontam para a necessidade de estabelecer analogias 

entre as sensações e experiências concretas presentes no universo infantil. 

―Picada/fina‖ e ―beliscão‖ são descritores da lista do questionário McGill (PIMENTA; 

TEIXEIRA, 1996), mas aqui aparecem apoiados por elementos (animais) do 

conhecimento das crianças, representados por metáforas ―formiguinha beliscando‖. 

Em se tratando de experiência da dor, como ressaltam Studart e Acioli (2011), essa 

passa a ser linguisticamente possível de ser formatada por meio de imagens que 

lembrem experiências físicas como queimar, perfurar, pisar, formigar, entre outras. É 

a sensação tomando forma, adquirindo significado e possibilitando o entendimento do 

interlocutor, associada ao compartilhamento dos ―conceitos metaf ricos‖. 

CRIANÇA 02 

Pesquisadora: Onde era essa dor?  

Criança: Era aqui (passando a mão na barriga) é...na parte embaixo da barriga. 

Pesquisadora: certo, e como era essa dor?  

Criança: Muito forte, muito forte mesmo.  

Pesquisadora: Certo, mas como era? Será que você poderia me descrever como ela era? 

Criança: Assim, quando eu sentia dor era assim... a mesma coisa que um peso dentro da 

barriga alguma coisa querendo descer, alguma coisa... alguma coisa dentro hum... muito 

apertado (passa a mão na barriga) não sei... muito grande, muito ruim. 

A criança acima, de 11 anos e sete meses de idade, utiliza de orientação relacionada 

às questões espaciais do tipo: para cima – para baixo, dentro – fora, frente – trás, em 

cima de – fora de, fundo – raso, central – periférico, para descrever o fenômeno 

doloroso. Quando ela diz: alguma coisa querendo descer, trata-se de uma metáfora 

Orientacional, segundo Lakoff e Johnson (2002). 



 76   
 

 

 

Essas orientações espaciais surgem do fato de termos os corpos que temos e do fato 

de eles funcionarem da maneira como funcionam no nosso ambiente físico.  

As metáforas não são arbitrárias, e aqui podemos destacar os demais descritores 

―forte, apertado, peso, grande, ruim”, mas baseadas na experiência física e cultural 

que temos. Elas têm a ver com noções espaciais, a vivência, a experiência estética, a 

comunicação, a autocompreensão, enfim, com a forma do sujeito ser e se relacionar 

com o mundo. Nesse aspecto, o corpo é uma referência a partir da qual entra-se em 

relação com o mundo exterior e, com base nessa relação, são organizados conceitos 

coerentes com a cultura na qual se está inserida (LAKOFF; JOHNSON, 2002). 

CRIANÇA 16 

Pesquisadora: Entendi! E essa dor que você sentia nas pernas? Você consegue me 

descrever como era? 

Criança: Sim... era muito forte. Era tipo que tava amassando assim... amassando tipo 

a perna. 

Pesquisadora: Se você pudesse pensar numa coisa, num desenho... como é que seria? 

Criança: Um caminhão passando na minha perna. 

Novamente são feitas alusões ao concreto. A imagem do caminhão, um veículo de 

grande porte, referida pela criança de 12 anos, esclarece a ―imagem‖ do amassamento 

além de transmitir a conceito de intensidade. 

Sobre os descritores de intensidade, Camargo (2001) em abordagem clínica, afirma 

que a dor é descrita de modo diferente, conforme a linguagem habitual do doente, mas 

sempre salientando a intensidade e o sofrimento que provoca. 

CRIANÇA 17 

Pesquisadora: E você lembra como era essa dor? 
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Criança: Lembro! É porque eu sempre corria muito... aí toda vez que eu corria a dor 

não batia não. Aí quando eu parava e sentava, começava aquela dor chata. Aí, a 

partir desse dia, minha vó foi dar banho em mim e viu o caroço do lado da minha 

barriga. Aí me levou para Buenos Aires, fez uma ultrasson e suspeitou de baço, mas 

não era baço. Encaminhou aqui pro Recife. Fui no IMIP, mas não tinha vaga. Vim 

pra aqui tinha vaga, se internei e hoje eu tô aqui. 

Pesquisadora: E me diga uma coisa, como era essa dor? Se você pudesse me dizer, 

assim, exatamente como ela era... como é que você me diria? 

Criança: Essa dor era meia chata. Ela pegava mais ou menos daqui (apontando), do 

meio da barriga prá cá... do lado do rim. 

O questionário McGill incluiu ―chata‖ na divisão Avaliativo (avaliação da experiência 

global), juntamente com ―que incomoda‖, ―desgastante‖, ―forte‖ e ―insuportável‖ 

(TEIXEIRA; PIMENTA, 1986). Paralelamente, em uma perspectiva de metáforas 

pode ser caracterizada como Personificadas, ou seja, objetos físicos e experiências são 

concebidos como pessoas (uma pessoa chata) (LAKOFF; JOHNSON, 2002). Isso nos 

permite compreender uma grande variedade de experiências concernentes a entidades 

não-humanas em termos de motivações, características e atividades humanas  

CRIANÇA 09 

Pesquisadora: Como é que ela? Ela parecia com o que? Se você pudesse fazer um 

desenho dessa dor que desenho você faria dela? 

Criança: Assim eu sentia dor só quando eu ficava em pé né? Só que as vezes quando 

eu ia sentar eu não aguentava sentar por causa da dor, e a dor também ela... não tem 

quando a gente é... a perna fica inchada? 

 

CRIANÇA 14 
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Pesquisadora: Se você pudesse me explicar qual é a sensação, o que é que você sente? 

Você conseguiria me explicar?  

Criança: Eu sinto... uma dor. 

Pesquisadora: Certo, ela se parece com o que, essa dor? 

Criança: Com uma bola. 

Pesquisadora: Com uma bola? 

Criança: (balança a cabeça afirmando). 

Pesquisadora: É? Certo, mas se você pudesse fazer um desenho, tá certo... dessa dor? 

Que desenho você faria dela?  

Criança: A minha perna, e isso aqui inchado (colocando a mão sobre o joelho). 

As crianças acima, com sete anos e cinco meses e oito anos respectivamente, 

descrevem a dor como sensação de volume. Chegam a ressaltar o termo inchado, que 

não é lembrado no questionário McGill (TEIXEIRA; PIMENTA, 1986). Contudo, por 

outro lado, mais uma vez, são utilizadas analogias e sentidos figurados – como uma 

bola 

 

Considerações Finais 

As palavras que qualificam a dor, emergentes das narrativas das crianças 

entrevistadas nesse estudo demonstraram grande semelhança com os descritores 

categorizados no questionário McGill (TEIXEIRA; PIMENTA, 1986). Dos 24 

selecionados, 17 são coincidentes ou semelhantes.  

Percebeu-se ainda, que independente da idade, a utilização de reforços figurativos na 

comunicação oral, conhecida no campo dos estudos da linguagem como metáforas, é 

bastante presente como apoio na descrição da dor. 
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O apelo ao concreto, significativamente presente no universo linguístico infantil, 

colaboram para a representação das metáforas, refletem o estágio de desenvolvimento 

cognitivo das crianças e apontam para a necessidade da criação de instrumentos 

multidimensionais de avaliação de dor, adequados às faixas etárias e que utilizem o 

concreto. 

Acredita-se que a categorização dos descritores presentes no auto-relato infantil, 

assim como no auto-relato adulto, facilita o estabelecimento do diagnóstico, pois a 

definição das sensações podem contribuir de maneira significativa para a restrição das 

hipóteses diagnósticas e auxiliar o entendimento do profissional de saúde, bem como 

melhor condução da conduta terapêutica a ser adotada.  

Os resultados desse estudo apontam para a importância de se considerar o estágio do 

desenvolvimento cognitivo em que a criança se encontra e a possibilidade de 

expressão do evento doloroso. Dessa forma, revela a necessidade de instrumentos 

multidimensionais de avaliação de dor que usem imagens/figuras/terminologias que 

façam alusão ao concreto. 
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Quadro 2 - Categorização da qualidade da dor 

RECORTE DE FALA NÚCLEO DE 

SENTIDO 
 

SUBTEMA 
Definição da dor 

CATEGORIA 
Qualidade da dor 

Pesquisadora: Ô C5 você já sentiu 

alguma dor?  
C5: (balança a cabeça afirmando). 
Pesquisadora: Já?  
C5: Dor não, choque. 
Pesquisadora: Choque é?  
C5: (balança a cabeça afirmando). 
Pesquisadora: Como é isso? onde 

era na perna? 
C5: (balança a cabeça afirmando). 
Pesquisadora: É? Uma só ou nas 

duas?  
C5: (aponta para a perna) 
Pesquisadora: É aonde Gui? 

Explica.  
C5: As vezes é nas duas. 
Pesquisadora: É?  
C5: Mas já parou um tiquinho. 
Pesquisadora: Certo. Como era 

essa dor?  
C5: Hum? 
Pesquisadora: Você falou que 

parecia com que?  
C5: Com, é... me esqueci o nome..., 

com câimbra.  
Pesquisadora: Parecia com 

câimbra?  
C5: Vem de repente. 
Pesquisadora: Vem de repente é? 
C5: (balança a cabeça afirmando). 
Pesquisadora: Certo, mas você 

disse também que parecia com um 

choque?  
C5: Não, ele dava choque. 
Pesquisadora: Dá choque? 
C5: Vive dando choque.  
Pesquisadora: Ah, é?  
C5: (balança a cabeça afirmando). 

Pesquisadora: Certo. 

Como era essa dor?  
C5: Hum? 
Pesquisadora: Você 

falou que parecia com 

que?  
C5: Com, é... me 

esqueci o nome..., com 

câimbra.  
Pesquisadora: Parecia 

com câimbra?  
C5: Vem de repente. 
Pesquisadora: Vem de 

repente é? 
C5: (balança a cabeça 

afirmando). 
Pesquisadora: Certo, 

mas você disse 

também que parecia 

com um choque?  
C5: Não, ele dava 

choque. 
Pesquisadora: Dá 

choque? 
C5: Vive dando 

choque.  
Pesquisadora: Ah, é?  
C5: (balança a cabeça 

afirmando). 

C5: Com, é... me 

esqueci o nome..., 

com câimbra.  
C5: Não, ele dava 

choque. 
C5: Vive dando 

choque.  
 

 

Choque 
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Quadro 3 - Comparação entre os descritores emergentes nas narrativas das crianças e 

os de McGill da divisão Sensorial 

McGill CRIANÇAS 
Como batidas Batendo 
Como pancadas  

Pontada  
Choque Choque 
Tiro  

Agulhada  
Perfurante  
Facada Monte de facas 
Punhalada  

Em lança  
Fina Fina 
Cortante  

Estraçalha  
Beliscão Beliscando (formiga) 
Aperto Apertada 
Mordida  
Cólica  
Esmagamento Amassando (caminhão passando) 
Fisgada  

Puxão  

Em torção  

Calor  
Queimação Fogo 
Fervente  

Em brasa  
Formigamento  
Coceira  

Ardor  
Ferroada Picada (marimbondo) 
Mal localizada Pra lá e pra cá 
Dolorida  

Machucada  

Doída  
Pesada Peso 
Sensível  
Esticada  

Esfolante  

Rachando  

Sensível  
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Quadro 4 - Comparação entre os descritores emergentes nas narrativas das crianças e os de 

McGill da divisão Afetivo 

McGill CRIANÇAS 
Cansativa  

Exaustiva  

Enjoada  
Sufocante Apertada (enforcando) 
Amedrontadora  

Apavorante  

Aterrorizante  

Castigante  

Atormentada  

Cruel  
Maldita  
Mortal  

Miserável  

Enlouquecedora  

 

Quadro 5 - Comparação entre os descritores emergentes nas narrativas das crianças e os de 

McGill da divisão Avaliativo 

McGill CRIANÇAS 
Chata Chata 
Que incomoda Futicando 
Desgastante  
Forte Forte (Grande) 
Insuportável Horrível 

 

Quadro 6 - Comparação entre os descritores emergentes nas narrativas das crianças e os de 

McGill da divisão Miscelânea 

McGill CRIANÇAS 
Espalha  

Irradia  

Penetra  
Atravessa  
Aperta Apertada (fechando) 
Adormece  

Repuxa  

Espreme  

Rasga  

Fria  

Gelada   
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Congelante  

Aborrecida  

Dá náusea  

Agonizante  
Pavorosa  

Torturante  
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EXPLORAÇÕES SOBRE A DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA DOLOROSA POR 

CRIANÇAS EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO E SEUS RESPONSÁVEIS: 

UMA ANÁLISE MULTIDIMENSIONAL. 

 

Resumo: O objetivo do estudo foi explorar a descrição da experiência dolorosa 

vivenciada por crianças e compará-las com a do adulto/responsável. Participaram 52 

sujeitos, sendo 26 crianças, de ambos os sexos, com idade média de oito anos e sete 

meses, variando entre dois anos e cinco meses a 12 anos e um mês, em tratamento 

oncológico e seus responsáveis. A coleta foi realizada em duas etapas. Inicialmente, 

os responsáveis responderam a um questionário relativo aos dados sociodemográficos 

e aspectos relativos ao histórico de dor na família e a descrição de dores vivenciadas 

pela criança (abordando aspectos qualitativos e intensidade da dor). Na sequência, foi 

realizada entrevista semidiretiva com a criança, para obter o relato dela sobre a 

experiência dolorosa, também abordando aspectos qualitativos e de intensidade da 

dor. O registro foi realizado em filmagem digital e transcrito na íntegra.  Para a 

avaliação da nota da dor pelo adulto como pela criança foi utilizada escala analógica 

visual. Os componentes qualitativos atribuídos tanto pelos adultos quanto pelas 

crianças foram agrupados nas categorias: ―sem dor‖, ―não sabe descrever‖, ―fornece 

localização‖, ―fornece intensidade‖, ―sensorial‖, ―afetiva‖, ―avaliativa‖ e ―outros‖, 

sendo as quatro últimas baseadas na divisão proposta pelo Questionário de Dor 

McGill. Os dados foram submetidos a análise multidimensional (Similarity Structure 

Analysis [SSA]) e o método das variáveis externas como pontos. Os resultados 

revelaram correlação positiva alta entre a variável  ―não sabe descrever‖ e todas as 

demais variáveis avaliadas pela análise multidimensional, exceto com a ―sensorial‖ 

demonstrando dificuldade na descrição de aspectos qualitativos da dor. Divergências 

existentes entre crianças em tratamento e seus responsáveis, no que se refere à 

descrição da dor e fatores interferentes como idade, sexo, ocorrência, frequência e 

intensidade da dor, evidenciam a necessidade de se optar pelo autorrelato do sujeito 

detentor da dor, quando se pretende avaliar a experiência dolorosa em crianças. 

Destaca-se que o contexto em que vivem as crianças, relacionado à presença de dor 

em familiares, parece influenciar as respostas à dor e que há correlacão entre dor na 

realização de exames com a histórico de internações.  

 

Palavras-chave: medição da dor; criança; SSA. 
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AN EXPLORATION OF THE DESCRIPTION OF PAINFUL EXPERIENCE OF 

CHILDREN IN ONCOLOGIC TREATMENT AND THEIR 

PARENTS/GUARDIANS: A MULTIDIMENSIONAL ANALYSIS. 

 

Abstract: The aim of the study is to explore the description of the painful experience 

lived by children, comparing those experiences with their parents / guardians. There 

were 52 subjects, 26 children, of both sexes, with a collective average age of eight 

years and seven months (the youngest being two years five months and the oldest 

twelve years one month). All undergoing cancer treatment. The other subjects were 

the parents/ guardians. Data collection was carried out in two stages. Initially the 

parent/ guardian responded to a questionnaire covering socio-demographic data, 

aspects of pain in the family history and the description of pain experienced by the 

child (addressing qualitative aspects and pain intensity). A semi-directive interview 

was held with the child, seeking to obtain the child's account of their pain while also 

addressing qualitative aspects and pain intensity. A digital recording was made and 

fully transcribed. A visual analog scale to evaluate the pain score of both the adult and 

the child was used. The qualitative components assigned by both the adults and the 

children were grouped into the following categories: "no pain", "do not know how to 

describe," "provides location", "provides intensity," "sensory", "affective‖, 

―evaluative‖ and ―others", the final four being based on the division proposed by the 

McGill Pain Questionnaire. The data was submitted to multi-dimensional analysis 

(Similarity Structure Analysis [SSA]) and the method of external variables were used 

as points. The results showed a high positive correlation between the variable "do not 

know how to describe" and all other variables assessed using, excluding "sensory", 

which demonstrates the difficulty in describing the qualitative aspects of pain. 

Differences between child patients and their parents/ guardians, with regards to the 

description of pain and the interfering factors such as age, gender, occurrence, 

frequency and the degree of pain, highlights the need to opt for the self-assessment of 

the subject holder of the pain when assessing the painful experience of children. The 

context in which children live, in relation to the presence of pain in the family, seems 

to have an impact on the response to pain and there is a correlation between pain 

during examinations with the history of hospitalizations. 

 

Keywords: pain evaluation; child; SSA. 
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Introdução 

A avaliação e o registro sistemático podem contribuir para a melhora do manejo 

do fenômeno doloroso, assim como a utilização de padrões para mensurar e avaliar as 

diversas características da dor. São muitos os instrumentos e escalas unidimensionais 

que se propõem mensurar a intensidade da dor. Entretanto, outras características 

como: localização, frequência, duração e qualidade necessitam atenção similar por 

parte dos profissionais de sa de, que, por sua vez, possuem o desafio de adaptar cada 

instrumento à capacidade cognitiva e psicomotora do paciente
1
.  

Por ser uma experiência subjetiva, a dor não pode ser mensurada por 

instrumentos físicos que, usualmente, medem o peso corporal, a temperatura, a altura, 

a pressão sanguínea e o pulso, e ainda não existe um instrumento padrão que permita 

ao profissional de saúde aferir essa experiência tão complexa e pessoal
2
. Contudo, a 

inexistência de um instrumento ideal para avaliação da dor não impede que haja 

esforços para sua análise e registro. A medida das características da dor, além da 

intensidade, compreende a identificação de aspectos relativos ao inicio da queixa, 

localização, qualidade, frequência, duração, padrão de instalação dos episódios e 

investigação dos fatores de melhora e piora do sintoma
1
.  

Além de sua intensidade, as dores clínicas precisam ser avaliadas pelo menos 

em três outros aspectos; a saber: qualidades sensoriais e discriminativas, que abordam 

aspectos qualitativos espaciais, temporais, de calor e pressão da dor; sua resposta 

afetiva e motivacional, representada pelas reações emocionais e auton micas que a 

dor pode provocar; e aspectos de avaliação cognitiva, que traz a capacidade de o 

individuo em perceber e avaliar a importância subjetiva da vivência de um quadro 

doloroso, comparando-o a experiências anteriores
3
. 

A subjetividade do fenômeno doloroso e o caráter pessoal apontam também 

para a necessidade de o próprio indivíduo descrever como a experiência é sentida. 

Escalas de avaliação podem ajudar na eficácia das intervenções, desde que respeitem 

a subjetividade do paciente, pois só ele é capaz de descrever e avaliar com exatidão 

sua dor. O sujeito que vivencia a dor é o verdadeiro expert sobre o padrão, 

localização, intensidade e natureza da dor
4
. Por esse motivo, o autorrelato foi a 

modalidade escolhida para esse estudo, já que a narrativa livre de crianças, assim 

como de adultos é considerada o padrão ouro para avaliação da dor
5
.  
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O objetivo geral deste artigo é analisar o desempenho das variáveis 

representantes dos componentes qualitativos da dor em relação à experiência dolorosa 

descrita por crianças em tratamento oncológico e seus responsáveis.  

Optou-se por Análise Multidimensional (MDS) com o método de 

escalonamento do coeficiente de alienação de Guttman, por ser uma técnica 

multivariada, que permite a representação gráfica das correlações entre os itens. De 

forma que quanto mais próximos dois pontos, mais correlacionados positivamente 

eles estão. E quanto mais distantes, mais se correlacionam negativamente
6
. Essa 

abordagem de análise permite que o pesquisador visualize a "imagem" dos resultados 

da análise estatística e, nesse caso, observe, de forma gráfica, o comportamento das 

variáveis relacionadas aos fatores interferentes na percepção/descrição da dor em 

relação aos aspectos qualitativos. 
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Métodos 

Participantes 

Participaram do estudo 52 sujeitos. Desses, 26 eram crianças, de ambos os 

sexos, com idade média de oito anos e sete meses, variando entre dois anos e cinco 

meses a 12 anos e um mês, em tratamento oncológico em um serviço de 

Oncohematologia na cidade de Recife/PE. Os outros 26 participantes corresponderam 

aos responsáveis dos referidos menores. Não poderiam participar do estudo crianças 

e/ou responsáveis que possuíssem alterações de compreensão ou expressão a ponto de 

comprometer a comunicação e realização da entrevista.  

Tratou-se de um estudo quantitativo do tipo transversal. Foi realizado no 

período de março a outubro de 2013 e aprovado no Comitê de Ética e Pesquisa em 

Seres Humanos sob o CAAE nº 04860412.3.0000.5208, seguindo os preceitos éticos 

preconizados na Resolução CMS nº 466/2012
7
.
 

 

Coleta dos dados 

A coleta foi realizada em duas etapas. Inicialmente, com os responsáveis e, 

posteriormente, com as crianças. Os responsáveis responderam um questionário 

composto por dados sociodemográficos e aspectos pertinentes à doença, mais 

especificamente, sobre a ocorrência atual e pregressa de dor em familiares e na 

criança. Para este recorte, foram selecionados os aspectos: 1) componente qualitativo 

da dor presente na descrição; 2) presença de dor frequente na família; 3) ocorrência de 

internações da criança; 4) dor durante a realização de exames na criança; e, 5) 

ocorrência de dor frequente na criança e intensidade da dor. 

A entrevista com a criança foi do tipo semidiretiva e contemplou, apenas, 

os aspectos ―1‖ e ―5‖. Para a descrição da experiência dolorosa, com vistas na coleta 

dos aspectos qualitativos da dor, as crianças foram convidadas a falar livremente a 

partir de perguntas-estímulo tais como: ? Como é ou era essa sua dor? Com o que ela 

se parece? O registro das entrevistas foi realizado por meio de filmagem digital e 

transcrito na íntegra. A intensidade da dor foi avaliada com a utilização de escala 

analógica visual. Empregou-se a escala de intensidade da dor e a de faces para as 

crianças não alfabetizadas ou que apresentassem dificuldade com a numérica
1
.  

Os dados extraídos das entrevistas foram organizados numericamente de 

maneira a permitir a análise de correlações, que foi a proposta desse estudo. Os 
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descritores de dor, provenientes da análise qualitativa da descrição dos aspectos 

qualitativos, foram categorizados com base nas divisões propostas pelo Questionário 

de Dor McGill (MPQ)
8-9

. Considerado o melhor instrumento e o mais utilizado para 

caracterizar e discernir os componentes sensorial, afetivo e avaliativo da dor, quando 

se pretende obter informações qualitativas a partir de descrições verbais
8
. 

Acrescentou-se os itens ―sem dor‖, ―não sabe descrever‖, ―fornece localização‖ e 

―fornece intensidade‖, pois a divisão do referido questionário se mostrou insuficiente 

para significar todas as representações dos participantes do estudo. Dessa maneira, as 

informações oriundas de questionamentos relacionados às características qualitativas 

da dor presentes nas entrevistas realizadas com crianças e adultos desse estudo 

compuseram as Variáveis de Conteúdo.  

Como variáveis externas, considerou-se pertencer ao grupo de crianças ou 

responsáveis (adultos), ser do sexo feminino ou masculino, a existência ou não de 

parentes com dor frequente na família, ocorrência positiva ou negativa de internações 

da criança durante o tratamento oncológico, presença ou não de dor durante a 

realização de exames na criança, a criança ter ou não dores frequentes e, por fim, a 

intensidade dessas dores. Essas variáveis também foram transformadas em valores 

numéricos.  

 

Análise dos Dados 

Os dados foram examinados por meio da análise MDS (Análise da Estrutura da 

Similaridade - Similarity Structure Analysis [SSA]) e o método de variáveis externas 

como pontos. A SSA é uma forma não métrica das análises de escalonamentos 

multidimensionais
10

. 

Essa análise processa uma matriz de correlação entre n variáveis, produzindo 

uma representação geométrica dos dados, capaz de demonstrar de forma fidedigna a 

relação entre todas as variáveis estudadas. Dessa maneira, as variáveis são 

representadas graficamente como pontos em um espaço, podendo-se verificar a 

existência de estruturas relacionais, visto que a localização dos pontos nesse espaço 

determinará a sua relação com os outros pontos, ou seja, com as outras variáveis. 

Desse modo, quanto maior for a correlação entre duas variáveis, mais próximos os 

pontos irão se localizar no mapa e vice-versa
11-12

. 
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Resultados  

Inicialmente, os dados serão apresentados descritivamente (Tabela 1) e, 

posteriormente, em uma matriz de correlação das Cariáveis de Conteúdo com as 

variáveis externas (Tabela 2).  

No cruzamento das Variáveis Externas ―crianças maiores‖ e ―crianças menores‖ 

com as de Conteúdo ―sem dor‖, ―não sabe descrever‖, ―fornece localização‖ e 

―fornece intensidade‖, percebeu-se a existência de correlação maior dessas com a 

―crianças menores‖ (37, 33, 33, 30), quando comparadas à ―crianças maiores‖(15, 19, 

19, 22). 

Foi possível observar, também, que as ―crianças‖ apresentam correlação mais 

forte com as descrições ―Sensorial‖ (63), ―Avaliativa‖(61) e ―Outros‖(59), quando 

comparadas aos adultos, que apresentam, respectivamente, os coeficientes 37, 39 e 

41. O inverso ocorre quando se observa a categoria ―Afetiva‖. Nessa, os ―adultos‖ 

demonstram correlação mais forte (54) que as crianças (46). 

Em relação ao sexo, as meninas apresentaram maior correlação com as 

categorias ―Sensorial‖ (33), ―Afetiva‖ (28) e ―Avaliativa‖ (35), quando confrontadas 

aos meninos (19, 24, 17). Na variável ―Outros‖ ambos apresentaram 26. 

Destaca-se, ainda, a alta correlação existente entre a descrição de dor 

―Sensorial‖ com ―dor forte‖ (70) e com a ocorrência de dor ―dor frequente‖ (59). 

No que concerne às variáveis externas, destaca-se a proximidade da localização 

dos pontos, podendo indicar correlações entre essas variáveis. Nota-se a ocorrência 

dessa adjacência entre a ―frequência da dor alta‖ e as variáveis ―dor forte‖ (69) e ―dor 

no tratamento sim‖ (58). A ―dor forte‖ apresenta alta correlação também com ―dor 

frequente‖(67).  

Ressalta-se a existência de forte correlação entre o fato de as crianças terem 

sido submetidas a internações e a ocorrência de ―dor em exames‖ (74). 

Há maior proximidade entre a queixa de ―dor frequente‖(63) e a ―dor forte‖ (56) 

em ―crianças‖, quando comparada aos adultos (37 e 44). 

Finalmente, enfatiza-se que a presença de ―familiar com dor‖ aparece localizada 

em uma região bem pr xima à presença de ―dor frequente‖ (72), demostrando uma 

forte atração entre essas duas variáveis. 
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Tabela 1 – Descrição da frequência das Variáveis de Conteúdo e variáveis externas. Recife - PE, 2013. 

VARIÁVEIS 
Frequência 

Absoluta 

Percentual 

Variáveis de Conteúdo   

Sem dor 12 22,2% 

Não sabe descrever 5 9,3% 

Fornece localização 3 5,6% 

Fornece intensidade 7 13,0% 

Sensorial 20 37,0% 

Afetiva  3 5,6% 

Avaliativa 7 17,0% 

Outros 6 11,1% 

Variáveis Externas   

Crianças maiores (>7anos) 19 67,9% 

Crianças menores (até 7anos) 9 32,1% 

Frequência da dor alta (dói o tempo todo) 12 24,5% 

Frequência da dor baixa (doeu uma vez ou aparece e desaparece) 37 75,5% 

Criança 28 51,9% 

Adulto 26 48,1% 

Crianças sexo masculino 14 50,0% 

Crianças sexo feminino 14 50,0% 

Familiar com dor frequente sim 37 68,5% 

Familiar com dor frequente não 17 31,5% 

Internação da criança sim 40 74,1% 

Internação da criança não 14 25,9% 

Dor em exames sim 34 65,4% 

Dor em exames não 18 34,6% 

Dor no tratamento sim 20 38,5% 

Dor no tratamento não 32 61,5% 

A criança sente dor frequente sim 42 77,8% 

A criança sente dor frequente não 12 22,2% 

Dor forte (nota da dor >6) 12 24,5% 

Dor fraca (nota da dor 0-6) 37 75,5% 
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Tabela 2 - Matriz de correlação entre os grupos de descritores de dor (Variáveis de Conteúdo) e as variáveis externas. 

Os coeficientes originais foram multiplicados por 100 e arredondados em números inteiros. Recife - PE, 2013. 
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A seguir, observa-se o escalonamento multidimensional dos resultados, por 

meio da representação geométrica (Figura 7). Os destaques supramencionados podem 

ser facilmente visualizados na representação abaixo. 

 
 

Figura 7 - Análise da Estrutura de Similaridade (SSA) da interrelação entre os grupos de descritores 

de dor (Variáveis de Conteúdo) e as Variáveis Externas. Coeficiente de Alienação 

K=0,02: Projeção bidimensional 

 

Finalmente, será apresentado o diagrama de Sheperd (Figura 8). Nesse 

esquema, os coeficientes de (des) semelhanças e as distâncias respectivas são 

produzidas em pares em uma função decrescente indicando uma boa representação 

multidimensional
10

. 
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Figura 8 – Diagrama de Shepard correspondente à SSA bidimensional da Figura 7 

 

 

Discussão  

A partir dos resultados obtidos, constatam-se as dificuldades com relação à 

descrição de aspectos qualitativos da dor e as disparidades existentes entre os grupos 

das crianças em tratamento oncológico e seus responsáveis. Além disso, há evidência 

de correlação existente entre essa descrição e fatores interferentes como idade, sexo, 

frequência da dor, dentre outros. 

Parece inegável que o sujeito que tem a dor é quem detém melhor entendimento 

de suas sensações e melhor capacidade para descrever a experiência dolorosa
13

. Essa 

habilidade é visivelmente ressaltada na comparação entre os grupos crianças e adultos 

participantes desse estudo. A maior aproximação das Variáveis de Conteúdo em 

relação às crianças é a constatação dessa afirmativa.  

A complexidade da experiência da dor e o seu caráter pessoal condicionam o 

modo de expressar o fenômeno doloroso
2
. Características pessoais como: experiências 

anteriores, ascendência étnica, capacidade de comunicação, idade, aspectos 

socioculturais e ambientais influenciam a percepção e descrição da dor e precisam ser 

relevados na avaliação da dor da criança
14

. Por esse motivo, ao mesmo tempo que 

Melo e Pettengill
14

 enfatizam as vantagens da utilização de instrumentos para 
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avaliação da dor, declaram que esses recursos devem possibilitar a garantia de que 

seja avaliado o que a criança está vivenciando, e não o que o profissional (ou os 

pais/responsáveis) julgue que ela está sentindo
15

. 

No presente trabalho, outro resultado acerca das dessemelhanças entre os 

grupos de crianças e adultos, deve-se à ocorrência de dor frequente, nota e frequência 

da dor. As crianças referem ocorrência positiva de dor e notas mais altas para essas 

dores, bem como relatam, mais que os responsáveis, que essas dores possuem 

frequência constante, ou seja, ocorrem o tempo todo. São disparidades importantes, 

sobretudo, quando se pretende ressaltar a importância do relato pelo próprio sujeito 

que sofre. O relato espontâneo da dor elimina os vieses da interlocução de pais e 

profissionais de saúde que, de alguma forma, ao transmitirem sua impressão sobre a 

dor da criança, estão influenciados pelas suas próprias experiências e percepções de 

dor
16

.  

O componente individual da dor, acima mencionado, é ratificado com a 

presença marcante da categoria ―sensorial‖, correlacionada à narrativa das crianças. 

Isso, provavelmente, se justifica por dois motivos, a saber: essa categoria integra um 

conjunto de descritores tais como: furada, aperto, choque, picada, peso, dentre 

outros
9
, que são descritores que remetem às percepções e sensações do próprio corpo. 

Sendo assim, mais facilmente descrito por quem tem a experiência dolorosa
8
; e pelo 

fato de crianças menores ainda se limitarem a representação imediata, além de serem 

dependentes do mundo concreto para representar conceitos abstratos
17

.  

Em contraponto, a categoria ―afetiva‖ aparece mais distante das crianças, pois é 

composta por palavras relacionadas ao estado emocional do indivíduo, podendo 

traduzir percepção de cansaço, sentimento de medo, punição e reações autonômicas
9
. 

São definições complexas menos frequentes nas narrativas das crianças e, portanto, 

mais reproduzidas pelos adultos. 

Com relação à idade, crianças mais novas apresentam dificuldade para avaliar 

separadamente a dimensão sensitiva, que tem a ver com a intensidade da dor
18-12

. 

Nesse estudo, essa afirmativa corrobora a correlação entre a descrição relacionada à 

intensidade e a categoria sensorial, bem como, pela maior aproximação entre as 

crianças mais novas com o fornecimento de intensidade, quando comparadas com as 

crianças às idade mais alta. 

De maneira geral, nesse trabalho, crianças mais velhas possuíram maior 

capacidade em descrever os aspectos qualitativos da dor. A literatura é escassa para 
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embasar esses achados. No entanto, se for analisado à luz do desenvolvimento da 

linguagem e funções cognitivas, é possível observar que ocorrem modificações 

significativas no processo de desenvolvimento infantil relacionadas a esses aspectos. 

Ou seja, a capacidade em descrever a dor se torna mais complexa na medida em que a 

criança avança nos estágios do desenvolvimento cognitivo
17

. Crianças com até sete 

anos de idade, consideradas nesse estudo como ―crianças menores‖, segundo Okada 

(2011), utilizam gestos para localizar a dor, limitam a dor aos aspectos sensitivos 

simples, atribuem características físicas e desenha a dor. E, a partir dos sete anos, 

consideradas aqui como ―crianças maiores‖, conforme o mesmo autor, já são capazes 

de perceber variabilidade, imprevisibilidade e incerteza quanto à duração da dor, têm 

atitudes mais ativas, descrevem a dor com termos, qualificativos e afetivos. 

Em relação ao gênero, a literatura mostra ampla diversidade de resultados a esse 

respeito. Alguns estudos referem não haver diferenças significativas entre meninos e 

meninas, surgindo disparidades, apenas, no período da puberdade, onde as meninas 

apresentam escores mais altos que os meninos
18

. Contudo, os estudos citados pelos 

autores acima, referem-se ao componente quantitativo da dor, ou seja, à 

mensuração/relato da intensidade. O presente estudo, considerando a narrativa dos 

aspectos qualitativos, meninas apresentaram maior capacidade em descrever a 

experiência dolorosa por meio de palavras, que podem ser categorizados como 

―sensoriais‖, ―afetivas‖ e ―avaliativas‖. 

As crianças participantes desse estudo relatam mais dor em realizações de 

exames que seus responsáveis, e essas aparecem correlacionados com a histórico de 

internações. São dados que não causam estranhamento, uma vez que a dor em 

crianças com câncer está presente em 25% das consultas ambulatoriais, 50% das 

consultas hospitalares e em 80% dos procedimentos terapêuticos e diagnósticos
20

. Em 

crianças e adolescentes com câncer, a dor pode ser causada pelo próprio tumor, seu 

tratamento, por procedimentos, além de fatores incidentais como traumatismos e 

dores comuns na infância, além de ser potencializada pelo medo, ansiedade e 

incerteza
21-22

. Entretanto, o que chama a atenção é que a dor da criança é muitas vezes 

subavaliada e subestimada, como pode ser o caso dos responsáveis participantes desse 

estudo, cujas avaliações da ocorrência de dor frequente, nota e frequência da dor 

foram inferiores as das crianças.  

O estudo de Bueno; Neves; Rigon
20

 indica a existência de lacunas no que se 

refere à importância atribuída ao manejo da dor em crianças, que, muitas vezes, é 
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subestimado por profissionais de saúde que convivem com a presença constante da 

dor. Portanto, é imperativo que não se negligencie a descrição do paciente 

considerando que, por ser subjetiva, somente o indivíduo pode descrevê-la da forma 

como é sentida
2
. 

Finalmente, destaca-se que o contexto em que vivem as crianças desse estudo 

parece exercer peso nas respostas à dor. Crianças que relataram dores frequentes 

apresentam familiares com dores frequentes. Para corroborar esse achado, Schanberg 

et.al
23

 encontraram que a existência de um padrão familiar de manifestações de 

queixas dolorosas parecem estar associada a um maior número de queixas em 

crianças com idade escolar. Nesse sentido, ratifica-se a importância de um olhar 

abrangente quando se pretende avaliar a dor em crianças. A investigação deve fazer 

jus à complexidade do fenômeno doloroso, pois os comportamentos de manifestação 

de dor em crianças, bem como a forma de lidar com ela, podem ser um reflexo de 

comportamentos apreendidos através da observação do comportamento dos adultos
24.
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Considerações Finais 

 

Os resultados desse trabalho indicam um alerta aos profissionais de saúde sobre 

a necessidade da escuta da criança quando se pretende avaliar a dor. 

A multidimensionalidade desse fenômeno exige cuidado especial no seu 

manejo. Se para a população adulta é uma tarefa difícil, o desafio passa a ser ainda 

maior quando se trata de público infantil. Todos os componentes da dor devem ser 

investigados. Não é possível, mais, conceber a dor sob um único aspecto, pois, como 

realçam Pimenta e Teixeira
8
, limitar a avaliação da experiência dolorosa apenas à 

intensidade é como avaliar a experiência visual apenas em termos de sua 

luminosidade, esquecendo que outros elementos como cor e textura também 

compõem a percepção visual.  

Os aspectos contextuais em que a criança está inserida e a idade, parecem 

influenciar a percepção/descrição de dor. Dessa maneira, é preciso, também, estar 

alerta para que a abordagem e os instrumentos utilizados para avaliação da 

experiência dolorosa sejam condizentes com o desenvolvimento cognitivo da criança 

e valorizem a sua individualidade.  

Acredita-se que este estudo contribui para a avaliação dos aspectos qualitativos 

da dor, pois desperta para possibilidades de categorização dos descritores de dor em 

crianças e chama a atenção para as divergências existentes entre a descrição das 

crianças sobre suas dores e as de seus responsáveis, que deve ser considerada por 

profissionais de saúde que prestam assistência ao público infantil.  

Por fim, ressalta-se que os dados foram interpretados à luz de suas limitações, 

visto que se trata de uma amostra reduzida, mas que, devido a particularidade da 

população estudada, convida à reflexão da temática da avaliação de dor em crianças, 

cuja complexidade ainda é escassa à luz da literatura científica. 
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4.2 SEGUNDA FASE - DESENHOS DA DOR 

 

Essa segunda fase, destinou-se à coleta das imagens, provenientes das 

representações infantis, associadas aos descritores de dor selecionados para este 

estudo.  

4.2.1 Local do Estudo 

A segunda fase da pesquisa foi realizada na Escola Santa Terezinha do Menino 

Jesus, situada no município de Tamandaré, Zona da Mata Sul de Pernambuco. 

Trata-se de uma instituição filantrópica, sem fins lucrativos, reconhecida como 

de Utilidade Pública Municipal e Federal, que atende à população do município de 

Tamandaré. 

Atualmente, requentam em média 300 crianças, nas séries de Educação Infantil 

ao Ensino Fundamental – até quinto ano. A equipe é formada por duas coordenadoras 

pedagógicas, uma merendeira, um profissional de serviços gerais, uma secretária e 14 

professores. 

As instalações contam com seis salas que funcionam nos turnos matinal e 

vespertino, refeitório, biblioteca, quadra poliesportiva, cozinha industrial, sala de 

coordenação e laboratório de informática.  

4.2.2 População do Estudo 

Participaram dessa segunda fase, 40 crianças, de ambos os sexos, com idade 

média de onze anos e dois meses, variando entre nove e 12 anos e sete meses 

matriculados na referida escola. 

Levando-se em conta que os resultados dessa fase do estudo serviriam de 

subsídios para a elaboração da fase subsequente, a determinação do limite superior de 

idade de idade foi devido aos critérios referidos na literatura que crianças maiores que 

12 anos já atingiram o período de desenvolvimento cognitivo das Operações Formais 

e, portanto, não demandam mais de elementos concretos para apoiar suas relações 

simbólicas (PIAGET, 1983).  

O tamanho da amostra foi composto pela totalidade de alunos matriculados no 

quinto ano do ensino fundamental. 
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4.2.3 Critérios de procedimentos para seleção dos sujeitos 

4.2.3.1 Critérios de Inclusão 

 Crianças de com idade até 12 anos, matriculadas regularmente no quinto ano 

do ensino fundamental; 

 Estarem participando pela primeira vez de um estudo dessa natureza para 

garantir a efetividade e espontaneidade nas respostas. 

4.2.3.2 Critérios de exclusão 

 Crianças em faixa etária superior a 12 anos de idade; 

 Crianças que apresentem impossibilidade em se comunicar oralmente e com 

necessidades educativas especiais ou queixas de problemas auditivos, 

neurológicos ou psicológicos. 

4.2.4 Período de Referência do Estudo 

A coleta dos dados, referente à essa fase da pesquisa, ocorreu no período de 

outubro à novembro de 2014. 

4.2.5 Coleta dos dados – desenhos da dor 

 

A coleta dessa etapa foi realizada em duas salas de aula da referida escola, em 

horário conveniente, determinado pela coordenadora responsável, de forma que não 

comprometesse as atividades pedagógicas. 

Após a explanação sobre os objetivos do estudo, todos manifestaram desejo em 

participar, os pais assinaram o TCLE. 

Na sequência, as crianças receberam o caderno ―desenhos da dor", lápis grafite 

e borracha, além de orientações sobre o procedimento da coleta. O bloco foi 

confeccionado em espiral, em que cada página continha o nome do descritor, o espaço 

destinado ao desenho e linha para que escrevessem a identificação (APÊNDICE IV). 
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Figura 9 - caderno “desenhos da dor” 

 

Inicialmente, os participantes deveriam preencher os dados pessoais como: 

nome, idade e data de nascimento na capa do caderno. As crianças que apresentaram 

dúvidas quanto ao preenchimento do mês e ano de nascimento, foram auxiliadas pela 

professora, que acompanhava o processo.  

A coleta foi realizada segundo adaptação do Procedimento de Classificações 

Múltiplas (PCM), que consiste em uma exploração na forma como as pessoas 

categorizam e elaboram sistemas de classificação (ROAZZI, 1995; ROAZZI; 

FEDERICCI; WILSON, 2001). A investigação foi realizada, primeiramente, por meio 

de associação livre, que consistiu em solicitar que os indivíduos produzissem uma 

representação ideográfica (um desenho) a um dado termo indutor da evocação e 

expressassem, de maneira livre, a imagem que passava em suas mentes quando 

evocada a palavra-estímulo DOR QUE ―DESCRITOR‖ (Ex: DOR QUE FURA, DOR 

QUE QUEIMA). A evocação do descritor era precedida da seguinte sentença: SE 

VOCÊ PUDESSE REPRESENTAR ESSA DOR COM UM DESENHO, QUE 

IMAGEM LHE VEM À CABEÇA? Os entrevistados foram interrogados 24 vezes, 

que foi o total de descritores selecionados para esse estudo.  
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Figura 10 – Representação da dor - Desenhos 

 

 

Em seguida, após a evocação da pesquisadora, desenhariam a imagem que lhes 

viesse à cabeça, representante da dor em questão. Finalmente, deveriam escrever 

abaixo, em local indicado, o que havia desenhado. As solicitações foram realizadas 

coletivamente e só após todos concluírem o desenho de um descritor de dor o seguinte 

era solicitado. As crianças que apresentaram dificuldade com o registro escrito na 

identificação do desenho, foram auxiliadas pela pesquisadora ou professora. 

Considerou-se esse procedimento necessário, uma vez que não foi prevista a 

utilização de técnica específica para interpretação de desenhos.  

 

 

4.2.6 Procedimento de Análise dos Dados – ideias gráficas 

 

Os desenhos foram analisados um a um, levando-se em conta, além da imagem, 

a descrição realizada pela criança. As representações gráficas foram codificadas, 

organizadas e transportados para o Programa SPSS para análise de frequência. 

O objetivo dessa apreciação foi elencar as ―ideias gráficas‖ que obtiverem 

maior índice de representações associadas a cada descritor de dor. As referidas ―ideias 

de imagens‖ selecionadas integrariam a fase subsequente do estudo, que se refere à 

eleição das figuras para confecção do instrumento para avaliação da qualidade da dor 

em crianças. 



 108   
 

 

 

4.2.7 Análise dos Resultados 

Os resultados foram organizados em quadros de frequência e analisados 

descritivamente. Destacou-se, em frequência percentual, as três ―ideias gráficas‖ mais 

ocorrentes por descritor de dor.  

Abaixo segue análise do descritor como batida. Nesse exemplo, as 

representações mais frequentes foram martelo, pedra e pancadas em algo, 

correspondendo a 25%, 17% e 10% respectivamente, como pode ser observado na 

tabela 3. Por essa razão, foram as ―ideias gráficas‖ escolhidas para a confecção dos 

cartões desse descritor. 

  Frequência Percentual 

Válidos Pedra 7 17,5 

 Martelo 10 25,0 

 Pau 2 5,0 

 Palmada 3 7,5 

 Vaso de planta 1 2,5 

 Barra de ferro 1 2,5 

 Pancada em algo 4 10,0 

 Refere parte específica do corpo 10 25,0 

 TOTAL 38 95,0 

Não representaram  2 5,0 

TOTAL  40 100,0 
 

Tabela 3 - Representação de frequência do descritor ―dor como batida‖. Tamandaré – PE, 2014. 

 

Ressalta-se que algumas representações de parte específica do corpo foram 

separadas do conjunto, quando a frequência se igualasse ou ultrapassasse a terceira 

representação mais ocorrente para a referida dor. Dessa forma, as ―ideias gráficas‖ 

nomeadas aqui como “refere parte específica do corpo‖, não foram computadas como 

elegíveis para a seleção das figuras que integrarão os cartões de dor, pois corresponde 

ao conjunto de representações agrupadas que se referem essencialmente à localização. 

Contudo, a escolha de separar as imagens que ocorreram de forma significativa, ainda 

que indicando a localização, foi devido à inferência de que uma parte específica do 

corpo, que pode vir a ser uma boa representação de determinada dor, quando essa 

ocorre rotineiramente no determinado local. 

A ressalva supracitada se refere às tabelas dos descritores: pesada, chata, que 

incomoda e insuportável. Para a dor pesada, foi separada do grupo denominado 

refere parte específica do corpo o local ―costas‖. No descritor chata, separou-se o 

local ―cabeça‖. Para o descritor que incomoda, selecionou-se ―barriga‖, ‖cabeça‖ e 
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―pé/pernas‖. E, finalmente, para dor insuportável, destacou-se os desenhos que 

indicavam localização ―ouvido‖, ―dentes‖ e ―cabeça‖. 

Ressalta-se, ainda, que para os descritores como ferroada e pesada ocorreram 

representações com apoio na semelhança fonética entre as palavras desviando do 

sentido e, por isso, também não foram computados, como pode ser observado no 

exemplo da dor em ferroada descrita no quadro abaixo. 

  Frequência Percentual 

Válidos Agulha  1 2,5 

 Espinho 1 2,5 

 Abelha, marimbondo 8 20,0 

 Injeção  1 2,5 

 Prego 7 17,5 

 Muriçoca 1 2,5 

 Formiga 1 2,5 

 Com barra de ferro 11 27,5 

 Ferro de passar 4 10,0 

 TOTAL 35 87,5 

Não representaram  5 12,5 

TOTAL  40 100,0 

Tabela 4  - Representação de frequência do descritor  ―dor como ferroada‖. Tamandaré – PE, 2014. 

 

Na tabela acima, estão exemplificadas as representações barra de ferro e ferro 

de passar e no caso do descritor ―pesada‖, destacam-se as imagens de pesada (uma 

criança batendo com o pé na outra). 
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4.3 TERCEIRA FASE - CONFECÇÃO DOS CARTÕES DE DOR  

 

4.3.1 Seleção das Imagens 

Após a seleção das três ―ideias gráficas‖ mais frequentes para cada um dos 24 

descritores de dor, foram realizadas buscas por figuras na internet que mais se 

assemelhassem aos desenhos/descrição realizados pelos participantes na fase anterior. 

Após exaustiva procura, elegeu-se uma para cada representação, somando um total de 

72 imagens. 

Foram selecionadas, ainda, mais 48 imagens aleatórias, com base nas demais 

representações das crianças, para compor os cartões que seriam apresentados, 

juntamente com as ―ideias‖ mais frequentes, na fase seguinte da pesquisa. 

Na sequência, confeccionou-se 120 cartões medindo 8x8cm em papel couche 

(APÊNDICE V), que foram distribuídos em 24 envelopes marcados por descritor de 

dor (EX: D2 – PONTADA).  

 

Figura 11 – Cartões de dor 
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4.3.2 Operacionalização para Apresentação dos Cartões  

Cada envelope continha: três cartões representantes do descritor de dor em 

questão e dois representantes de outros descritores, totalizando cinco cartelas. 

Procurou-se evitar que qualquer dos cartões ―extras‖ coincidissem com as ―ideias‖ 

menos frequentes do mesmo descritor, desenhadas pelas crianças na fase anterior.  

Os cartões foram codificados da seguinte maneira: 

D12 – 1  Dor Pontada, cartão que corresponde 1 

D12 – 2  Dor Pontada, cartão que corresponde 2 

D12 – 3  Dor Pontada, cartão que corresponde 3 

D12 – A  Dor Pontada, cartão que não corresponde  

D12 – B  Dor Pontada, cartão que não corresponde 

 

 

Figura 12 – Exemplos de cartões de dor 

 

Com o objetivo de evitar vieses na apresentação dos cartões decorrentes da 

ordem de apresentação dos mesmos, foi realizada escolha aleatória e esta registrada 

em cada envelope. 

Por meio do método de Análise Combinatória, verificou-se a existência de 120 

possibilidades de sequências para a apresentação dos cartões, uma vez que o conjunto 

seria composto por cinco elementos. 

5 x 4 x 3 x 2 x 1 = 120 
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Em seguida, sorteou-se 24 vezes cada elemento, obtendo-se as sequências 

abaixo: 

D1 - B A 2 1 3 

D2 - B A 1 2 3 

D3 - B A 1 3 2  

D4 - B 3 1 2 A 

D5 - B A 3 2 1 

D6 - 3 A B 2 1 

D7 - B 2 1 3 A 

D8 - 2 1 A 3 B 

D9 - 3 B 2 1 A 

D10 - 1 A 2 B 3 

D11 - 3 B A 2 1 

D12 - 3 1 A 2 B 

D13 - A B 3 2 1 

D14 - 3 B 2 A 1 

D15 - 1 B 2 A 3 

D16 - 2 3 1 A B 

D17 - 2 B 1 A 3 

D18 - 3 A B 1 2 

D19 - B 3 1 A 2 

D20 - B 3 A 2 1 

D21 - 1 2 B A 3 

D22 - B 3 2 A 1 

D23 - 1 A B 2 3 

D24 - A 3 1 2 B 

Dessa forma, cada envelope continha a ordem em que os cartões seriam 

dispostos na mesa descartando, então, a possibilidade de interferência da escolha em 

função da ordem de apresentação dos cartões. 
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Figura 13 – Codificação dos cartões de dor para apresentação 

 

 

Figura 14– Disposição dos cartões para apresentação 

 

Quanto à ordem de apresentação dos envelopes, foi realizada exatamente a 

mesma para todos os participantes: D1, D2... D24. 
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4.4 QUARTA FASE – APRESENTAÇÃO DOS CARTÕES AOS JUÍZES  

A fase que se segue da pesquisa, de abordagem quantitativa, caracterizou-se 

pela verificação quanto à escolha das figuras contidas nos ―cartões de dor‖ no que se 

refere à eficiência das imagens eleitas para representar determinado descritor de dor e, 

dessas, qual seria que mais reproduz o conceito da experiência dolorosa.  

Para tanto, optou-se por apresentar os cartões de dor, com os critérios de 

operacionalização mencionados anteriormente, para um grupo de crianças-juízes, 

conforme apresentado abaixo. 

4.4.1 Local do Estudo 

Essa coleta também foi realizada na Escola Santa Terezinha do Menino Jesus 

situada no município de Tamandaré, Zona da Mata Sul de Pernambuco
16

. 

4.4.2 População do Estudo 

Participaram dessa fase, 34 crianças, de ambos os sexos, com idade média de 

seis anos e dois meses, variando entre quatro anos e cinco meses e sete anos e quatro 

meses, matriculadas na referida escola. 

Optou-se por esse intervalo de idade, pois se trata da mesma faixa etária das 

crianças que o instrumento em criação, produto desta tese, pretende atingir. Dessa 

maneira, a aprovação dos cartões por esses menores avalizaria a utilização desses 

cartões para grupos em níveis de desenvolvimento cognitivo e linguísticos 

semelhantes.  

O tamanho da amostra foi composto pela totalidade dos alunos matriculados nas 

séries Jardim II e Primeiro ano do ensino fundamental, dos turnos manhã e tarde, que 

estivessem dentro da faixa etária prevista. 

4.4.2.1 Critérios de procedimentos para seleção dos sujeitos 

4.4.2.1.1 Critérios de Inclusão 

 Crianças na faixa etária até sete anos e seis meses, matriculadas regularmente 

nas séries Jardim II e Primeiro ano do ensino fundamental; 

 Estarem participando pela primeira vez de um estudo dessa natureza para 

garantir a efetividade e espontaneidade das respostas. 

                                                 
16

 A caracterização da instituição e anuência são as mesmas descritas na fase anterior 
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4.4.2.1.2 Critérios de Exclusão 

 Criançasincluídas em faixa etária superior a sete anos e seis meses de idade; 

 Crianças que apresentem impossibilidade em se comunicar oralmente com 

necessidades educativas especiais ou queixas de problemas auditivos, 

neurológicos ou psicológicos. 

4.4.3 Período de Referência do Estudo 

A coleta dos dados, referente à essa fase da pesquisa, ocorreu no período de 

outubro à novembro de 2014. 

4.4.4 Coleta dos dados – Apresentação dos cartões de dor 

A coleta dessa etapa foi realizada, individualmente, nas dependências da escola 

em local reservado para esse fim. 

As crianças que foram selecionadas pelas professoras, das referidas turmas, por 

estarem dentro da faixa etária, foram convidadas a participar do estudo. Na sequência, 

os pais receberam explicações sobre os objetivos do estudo e assinaram o TCLE 

(APÊNDICE VI). 

Essa fase foi caracterizada por ser uma adaptação do conceito de classificação 

dirigida que integra o método de Procedimento de Classificações Múltiplas (PCM) 

(ROAZZI, 1995; ROAZZI; FEDERICCI; WILSON, 2001). O entrevistado foi 

solicitado a escolher os cartões apresentados em função de estarem relacionados  a um 

descritor de dor específico. Para a execução dessa etapa, a experimentadora dispôs 

cinco cartões em cima da mesa, de modo que dentre eles estivessem três imagens 

classificadas na etapa anterior como representantes do referido descritor, levando-se 

em conta os mais frequentes, e outras duas que não apresentassem qualquer relação 

com o descritor em questão. 

A ordem de distribuição dos cartões da esquerda para direita obedeceu a 

codificação aleatória contida em cada envelope, resultante de sorteio, como 

explicitado anteriormente. 

A criança foi solicitada a fazer a escolha e apontar para um dos cartões com a 

seguinte indagação: FAZ DE CONTA QUE VOCÊ ESTÁ SENTINDO UMA DOR 

QUE ―DESCRITOR‖ (EX: DOR QUE FURA), QUAL DESSAS FIGURAS VOCÊ 

ACHA QUE SE PARECE COM ESSA DOR?  
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Após a escolha da criança a pesquisadora questionou a que o cartão 

selecionado representa. Dessa forma, foi possível verificar a compatibilidade da 

escolha. 

Para registro da entrevista, foi utilizado questionário próprio, contendo 

anotações referentes à escolha do cartão, bem como se correspondeu ou não. Foram 

considerados correspondentes, os cartões em que a explicação da criança sobre a 

imagem era compatível com a figura, independente de o cartão fazer parte dos que 

representariam o referido descritor ou não (APÊNDICE VII). 

Ante o exposto, as repostas foram codificadas em: ―não acertou‖, ―acertou 

parcialmente‖ e ―acertou totalmente‖. Considerou-se ―não acertou‖ quando a resposta 

equivalia aos cartões extras A ou B sem ou com correspondência na explicação; 

―acertou parcialmente‖, quando as escolhas foram os cartões 1, 2 ou 3
17

 com ou sem 

correspondência na explicação; e, ―acertou totalmente‖ quando a escolha foram os 

cartões 1, 2 ou 3 com correspondência das respostas. 

 4.4.5 Análise dos Resultados 

Os dados dados dessa fase foram tratados por meio de análise de frequência. 

Os resultados indicam alta e altíssima significância para os cartões de dor 

selecionados para a grande maioria dos descritores, com exceção de: ―esmagamento‖, 

―que incomoda‖ e ―insuportável‖. 

Na tabela que se segue, está descrita a distribuição absoluta das escolhas dos 

cartões de dor por descritor versus a sua correspondência/explicação. Considerou-se 

para essa análise, apenas, as respostas ―acertou totalmente‖, ou seja, foram 

classificados correspondência ―sim‖, quando a escolha se referia aos cartões 

indicativos do referido descritor (cartões 1, 2 ou 3) e descrevia corretamente o que a 

imagem pretendia ilustrar. Foi considerado ―não‖ quando: a criança escolheu um dos 

cartões extras (A ou B) ou quando, apesar da escolha correta, não descrevia 

coerentemente o que continha no cartão. 

                                                 
17

 Ver sequência de cartões no item 4.2 – Metodologia para Apresentação dos cartões 
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Tabela 5 - Distribuição da frequência absoluta das repostas relacionada à escolha dos cartões (

2
) e 

correspondência com da imagem apresentada 

*significante (p-valor < 0,05) **altamente significante (p-valor 0,01) 
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Os resultados demonstraram excelente eficiência de cartões específicos para 

representarem os referidos descritores de dor. Essa equivalência é evidenciada não só 

pela distribuição de frequência entre os cartões, mas pela correspondência positiva. 

Os resultados só não foram relevantes para os descritores: ―esmagamento‖, ―que 

incomoda‖ e ―insuportável‖. Contudo, ainda assim, nos dois primeiros a não 

significância se atribuiu à distribuição, relativamente uniforme, entre as frequências 

dos cartões 1, 2 e 3, demonstrando que, embora não haja um cartão em particular, eles 

podem ser considerados representação dessas dores. Portanto, comporão a fase 

seguinte os que apresentaram valor numérico mais elevado (APÊNDICE VIII). Para o 

descritor ―esmagamento‖ selecionou-se o cartão 11, e para ―que incomoda‖, o cartão 

de número três. 

Em contraponto, o descritor ―insuportável‖ não apontou nenhum indício de 

correspondência, por isso será suprimido da apresentação da fase subsequente.  

Para estudos futuros, sugere-se a busca por novas figuras que representem o 

descritor ―insuportável‖ e a realização de novos testes de eficiência, bem como 

apresentação dos cartões ―esmagamento‖ e ―que incomoda‖ para um n mero maior de 

crianças a fim de eleger qual dos três melhor representa essa dores.  
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4.5 QUINTA FASE – PROPOSTA PARA UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO 

MULTIDIMENSIONAL 

 

Essa última fase, é uma proposta de apresentação do Instrumento 

Multidimensional para Avaliação da Dor em Crianças Pequenas (IMADCP) 

desenvolvido, ao longo desta tese, com objetivo de auxiliar a descrição de dor em 

crianças menores de oito anos (APÊNDICE IX). Trata-se de um instrumento 

multidimensional, pois permitirá avaliar os quatro componentes da dor: localização, 

intensidade, frequência e qualidade.  

A localização será registrada por meio de um desenho do corpo humano de uma 

criança em face ventral e dorsal (figura 15).  Para a intensidade, serão utilizadas as 

escalas analógica visual e de faces, já utilizadas em etapas anteriores desse estudo e já 

são usualmente empregadas para a aferição deste componente da dor (SOUZA, 2002). 

No que se refere à frequência, será utilizado o padrão: doeu apenas uma vez, aparece 

e desaparece e dói o tempo todo. Finalmente, para a descrição dos aspectos 

qualitativos da dor, serão utilizados os Cartões da Dor, baseados nos descritores de 

dor do questionário McGill, confeccionados nesta tese, com a especificidade de terem 

sido oriundos de descritores presentes nas narrativas infantis e de considerarem o 

desenvolvimento cognitivo das crianças. Os 23 cartões foram eleitos por meio da 

validação com  juízes, na etapa anterior desse estudo (APÊNDICE VIII). 

 

Figura 15 – Registro da localização da dor (aquisição de imagem por meio compra pela 

Empresa Depositphotos, sob pedido n
0
: S-1488223) 

 

Como já foi mencionado nesse trabalho, há diversos instrumentos que se propõe 

avaliar a dor. No tocante aos instrumentos multidimensionais utilizados em crianças, 

destacou-se o APPT,  que também utilizou os descritores de dor do questionário 

McGill e possibilitou a coleta de informações quanto a intensidade, localização e 
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qualidade da dor (JACOB, 2008). Contudo, não se mostra adequado para crianças 

menores de sete anos (CRANDALL E SAVEDRA, 2005). Essa proposta, além da 

inclusão da frequência da dor, diferencia-se pelo emprego de imagens para 

representação dos descritores de dor permitindo, desta forma, a analogia com 

situações concretas e a possibilidade da utilização com crianças em faixa etária 

inferior a oito anos. 

Acredita-se que essa ferramenta preencherá a lacuna relacionada à dificuldade 

do entendimento da experiência dolorosa nessa faixa etária e assessore profissionais 

de saúde no entendimento da experiência dolorosa infantil. Trata-se de instrumento de 

fácil utilização e que pode ser empregado por qualquer profissional da saúde. 

4.5.1 População 

O IMADCP foi desenvolvido para ser utilizado na avaliação de dor em crianças, 

de ambos os sexos, com idade média variando entre dois e oito anos de idade.  

Apesar de a possibilidade desta ferramenta poder, também, auxiliar crianças 

com dificuldades de comunicação, uma vez que a representação dos descritores, por 

meio de desenhos, poderá assessorar a transmissão dessa informação, evitando, 

possivelmente, o uso da comunicação oral, para esta proposta, sugere-se a exclusão de 

crianças que apresentem impossibilidade em se comunicar oralmente, com 

necessidades educativas especiais ou queixa de problema auditivo, neurológico ou 

psicológico. 

 

4.5.2 O Instrumento de Coleta 

 

O instrumento de coleta baseou-se no roteiro utilizado na primeira fase desta 

tese e nos demais instrumentos acima mencionados (McGill e APPT). Foi composto 

por uma parte inicial contendo dados de identificação pessoal, escolaridade e 

diagnóstico, além de outra que integrou a pergunta sobre a existência de dor 

frequente, sua localização, frequência, intensidade e qualidade da dor (APÊNDICE 

VIII). 

Sabe-se que algumas crianças são capazes de descrevere as suas dores 

espontaneamente por meio de autorrelato. Esta modalidade, como já foi discutida ao 

longo do presente trabalho, é o padrão ouro e deve ser priorizada. Contudo, outras 

crianças ainda não possuem essa capacidade, principalmente no que se referem aos 
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aspectos qualitativos da dor, e precisam ser auxiliadas. Nesse sentido, sugere-se a 

utilização do protocolo IMADCP,  cujo uso da parte equivalente aos Cartões de Dor 

deve ser empregada. 

4.5.3 Protocolo para Aplicação do Instrumento 

O local da entrevista, sempre que possível, deve ser reservado e tranquilo. Sabe-

se que muito serviços de saúde são tumultuados e não propiciam ambientes 

reservados para esses fins. Entretanto, por se tratarem de crianças pequenas e com 

grande possibilidade de se distraírem, quanto mais tranquilo for o local da coleta, 

menor a possibilidade de se obter informações equivocadas.  

As entrevistas devem ser realizadas individualmente com as crianças para que 

não haja interferência dos acompanhantes. Apenas  os questionamentos  sobre dados 

pessoais e demais informações contidas na primeira parte devem ser fornecidas pelos 

pais ou responsáveis.  

4.5.3.1 Passo a passo  

O primeiro questionamento com a criança deve ser sobre a existência de dor 

frequente presente ou pregressa. A continuidade da aplicação do instrumento depende 

da positividade dessa resposta. O profissional deve indagar: Você sente ou já sentiu 

dor frequente? 

Na sequência, solicita-se que responda onde é essa dor. Após a resposta da 

criança, o profissional deve solicitar que ela marque no modelo do copo humano a 

localização da dor referida. O profissional aplicador pode assessorar no registro dessa 

localização, respeitando a resposta fornecida pela criança.  

Em seguida, com o auxílio da escala analógica ou de faces, investiga-se sobre a 

intensidade da dor. Para introduzir o tema questiona-se: essa dor é/era forte ou fraca? 

E, posteriormente, mostrando-se a escala analógica visual, indaga-se: se você pudesse 

dar uma nota para essa sua dor, em que zero é nenhuma dor e 10 a pior dor possível, 

que nota você daria para essa dor? Caso a criança apresente dificuldade com a escala 

numérica, chama-se a atenção para as faces, questionando: Quando você sente essa 

dor, o seu rosto fica parecido com qual dessas ―carinhas‖? 

Posteriormente, o entrevistador deve perguntar sobre a frequência da dor: essa 

sua dor ocorreu apenas uma vez, ela aparece e desaparece ou ocorre o tempo todo? 
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Finalmente, indaga-se sobre a qualidade da dor: como é essa dor? Com que ela 

se parece? Caso a criança consiga uma descrição livre, isto é, expor as características 

qualitativas da experiência dolorosa sem a necessidade de apoio concreto, o 

profissional deve encerrar a entrevista e fazer o registro escrito, pois se considera a 

forma ideal para se ter acesso a esses aspectos da dor. Contudo, se a criança 

apresentar dificuldade, passa-se para a apresentação dos Cartões de Dor (APÊNDICE 

XIII). 

Os cartões foram organizados em grupos, conforme a divisão das categorias do 

questionário McGill e apresentados no primeiro artigo original desta tese, a saber: 

sensorial, afetiva, avaliativa e miscelânea. 

Para a apresentação, optou-se em seguir a ordem de facilidade identificada por 

meio da análise multidimensional realizada nesta tese e descrita no artigo original II. 

Na referida apreciação, observou-se que as crianças aparecem mais próximas da 

descrição ―sensorial‖, seguida da categoria ―outros‖(miscel nea), ―avaliativa‖ e, por 

 ltimo, ―afetiva‖.  

O entrevistador deve instruir a criança de que serão apresentadas algumas 

figuras e que ela deve apontar caso alguma se pareça com a dor em questão. É 

importante que fique clara a possibilidade de escolha de mais de uma imagem. Após 

as informações, o profissional dispõe as figuras, uma a uma, perguntando o que a 

criança vê no cartão. Caso a resposta não seja adequada, o profissional poderá 

explicar o que contem na imagem lançando mão, inclusive, do uso do descritor 

correspondente à figura. Esse procedimento deve ser realizado para cada cartão. O 

registro das respostas deve ser feito no instrumento após cada resposta coincidente 

(APÊNDICE IX). 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Durante o percurso para o desenvolvimento do instrumento para avaliação de 

dor em crianças menores de oito anos, produto final desta tese, foi possível constatar 

que são poucos os instrumentos destinados à população desta faixa etária que avaliam 

as várias dimensões da dor, e que são vários os fatores que interferem na percepção da 

sensação dolorosa.  

Constatou-se a dificuldade existente quanto à descrição dos aspectos 

qualitativos da dor e que, independente da idade das crianças, a utilização de reforços 

figurativos na comunicação oral é bastante presente, como apoio na descrição da dor, 

revelando a necessidade da criação de instrumentos de avaliação de dor adequados às 

faixas etárias e que possibilitem analogias com situações concretas.  

Verificou-se, também, que, de modo geral, os resultados das análises das 

palavras que qualificam a dor, que emergiram das narrativas das crianças 

entrevistadas, demonstraram grande semelhança com os descritores categorizados 

pelo questionário McGill, utilizados como base para esse estudo. 

Foi possível observar ainda, a existência de divergências entre a descrição da 

dor entre crianças e seus responsáveis, no que se referem à descrição da dor e a 

fatores interferentes como idade, sexo, ocorrência, frequência e nota da dor, bem 

como experiências pregressas. São resultados que corroboram a necessidade de se 

optar pelo autorrelato do sujeito detentor da dor quando se pretende avaliar a 

experiência dolorosa em crianças.  

Acredita-se que a proposta da criação de um Instrumento Multidimensional para 

Avaliação da Dor em Crianças Pequenas (IMADCP) vem preencher a lacuna 

existente no que se refere ao auxílio da descrição de dor em crianças menores de oito 

anos. Seu caráter multidimensional permite a avaliação de quatro componentes da 

dor: localização, intensidade, frequência e qualidade.  

O referido instrumento apresenta, como inovação, os Cartões de Dor para 

avaliação do componente qualitativo, que propiciam a representação gráfica dos 

descritores de dor. 

Como sugestão para estudos futuros, propõe-se a validação do instrumento aqui 

proposto, bem como a possibilidade da criação de uma versão digitalizada do tipo 

aplicativo. A utilização de recursos tecnológicos como tablets e smartphones é uma 
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realidade crescente e se acredita que passa a ser uma alternativa para agilizar a 

aplicação do instrumento, além de despertar o interesse das crianças. 

 



 125   
 

 

 

REFERÊNCIAS 

 

ARAUJO, A. N. B. A narrativa oral literária na educação infantil: quem conta um 

conto aumenta um ponto. 2009. Tese de Doutorado (Doutorado em Educação) - 

Programa de Pós-Graduação em Educação, Universidade Federal de Pernambuco, 

Recife, 2009. 

 

BARDIN, L. Análise de conteúdo. Lisboa: Edições 70, 1995. 

 

BRANDÃO, M. L. Dores crônicas. In: GRAEFF, F.; BRANDÃO, M. Neorobiologia 

das doenças mentais. 2. ed. São Paulo: Editora Lemos, 1993. 

CAMARGO, A. C. Dor: diagnóstico e tratamento. São Paulo: Roca, 2001. 

CHAVES, L. D. Dor como 5
 0 

sinal vital. . In: ALVES NETO, O.; MACHADO, A. 

Dor Princípios e Práticas. Porto Alegre: Artmed, 2009. p. 109-114 

 

CRANDALL, M. ; SAVEDRA, M. Multidimensional Assessment Using the 

Adolescent Pediatric Pain Tool: A Case Report. Jornal for Specialists. Pediatric 

Nursing. v. 10. n. 3 p. 115-23, 2005. 

 

EBNER, C. A experiência dos enfermeiros pediatras na aplicação dos cartões de 

qualidade de dor. 2010. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - 

Escola de Enfermagem, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010. 

 

FONTANELLA, B, J, B; RICAS, J; TURATO, E. R. Amostragem por saturação em 

pesquisas qualitativas em saúde: contribuições teóricas. Cad. Saúde Pública, Rio de 

Janeiro, v.24, n.1, p. 17-27, 2008. 

 

GOÉS, S. M.; PIMENTA, C. A. M. Validação da Chronic Pain Self-Efficacy Scale 

para a língua portuguesa. Revista de Psiquiatria Clínica, Ribeirão Preto, v. 32, n. 4, 

2005. 

 

GRECA, Ileana Maria; MOREIRA, Marco Antonio. O uso da análise 

multidimensional na pesquisa em ensino de ciências. Revista Brasileira de Pesquisa 

em Educação em Ciências, Rio de Janeiro, v. 1, n. 3, p.99-110, set. 2011. Trimestral. 

Disponível em: <http://www.nutes.ufrj.br/abrapec/iiienpec/Atas em html/o91.htm>. 

Acesso em: 19 dez. 2014. 

 

GUTTMAN, L. A general nonmetric technique for finding the smallest co-ordinate 

space for a configuration. Psychometrika, 33, 469-506, 1968. 

 

JACOB, E. et. al. Intensity, Location, and Quality of Pain in Spanish Speaking 

Children With Cancer. Pediatr Nurs. v.34(1): p. 45-52, 2008 

 

KOSMINSKY, M. et al. Adaptação cultural do questionário research diagnostic 

criteria for temporomandibular disorders: axis II para o Português. Jornal Brasileiro 

de Clínica Odontológica Integrada, Santa Catarina; v.8, n.43, p. 51-61, 2004. 

 



 126   
 

 

 

______. Potencialização analgésica da consulta com abordagem Inicial 

humanizada e informativa no tratamento da dor músculo-esquelética 

temporomandibular. 2005. Tese de Doutorado (Doutorado em Odontologia) - 

Faculdade de Odontologia de Pernambuco, Universidade de Pernambuco, Recife, 

2005. 

 

LAKOFF, G.; JOHNSON, M. Metáforas da vida cotidiana. São Paulo: PUC, 2002. 

 

LIRA, G.V.; CATRIB, A.M.F.; NATIONS, M.K. A narrativa da pesquisa social em 

saúde: perspectiva e método. Revista Brasileira em Promoção da Saúde, Fortaleza, 

v.16, n. 1/2, p.59-66, 2003. 

 

LOESER, J. D. A Medicina Narrativa e a dor. In: ALVES NETO, O.; MACHADO, 

A. Dor Princípios e Práticas. Porto Alegre: Artmed, 2009. p.103-108 

 

LOESER, J. D. Aspectos atuais no controle da dor. In: VON ROENN, J. H.; PAICE J. 

A. PREODOR, M. E. Current Diagnóstico e Tratamento da Dor. Rio de Janeiro: 

McGraw-Hill Interamericana do Brasil, 2008. p. 1-9  

MATHEW, P. J.; MATHEW, J. L. Assessment and management of pain in infants. 

Postgraduate Medical Journal, v. 79, n. 934, p. 438-443, 2003. Avaliable from: 

http://pmj.bmj.com/content/79/934/438.full.pdf+html 

 

OKADA, M. et. al. Dor em pediatria. Rev. Med, São Paulo, 80 ed. esp. pt.1. p.135-

56, 2001. 

 

PIAGET, Jean. Epistemologia genética. In: OS PENSADORES. 2. ed. São Paulo: 

Abril Editora, 1983. p. 6-21. (Os Pensadores). 

 

PIAGET, J. A linguagem e o pensamento da criança. São Paulo: Martins Fontes, 

1993. 212p. 

 

PEREIRA, L.V.; SOUSA, F.A.E.F. Estimação em categorias dos descritores da dor 

pós-operatória. Rev.latino-am.enfermagem, Ribeirão Preto, v. 6, n. 4, p. 41-48, 

outubro 1998. 

 

PIMENTA, C.A.M.; TEIXEIRA, M.J. Proposta de adaptação do questionário de dor 

McGill para a Língua Portuguesa. Rev. Esc. Enf USP, v.30, n.3, p.473-483, 1996. 

 

PIMENTA, C. A. M. et al. Alívio da dor crônica não neoplásica com opiáceos. 

Revista Latino-Americana de Enfermagem, Ribeirão Preto, vol. 7, 1999. 

 

______. Avaliação da dor crônica no adulto. In: SIQUEIRA, J.T.T.; TEIXEIRA, M.J. 

Dor orofacial: diagnóstico, terapêutica e qualidade de vida. 1 ed. Curitiba: Maia, 

2001. p. 115-130. 

 

 



 127   
 

 

 

PORTNOI, A. G. Dor, Stress e Coping: Grupos Operativos em Doentes com 

Síndrome de Fibromialgia. São Paulo, 1999. 256p. Tese (Doutorado). Instituto de 

Psicologia, Universidade de São Paulo. Diponível em: 

www.psicologos3.dominiotemporario.com/doc/A_dor.pdf . Acesso em: 31 jan. 2015. 

 

ROAZZI, Antonio. Categorização, formação de conceitos e processos de construção 

de mundo: Procedimento de classificações múltiplas para o estudo de sistemas 

conceituais e sua forma de análise através de métodos de análise 

multidimensionais. Cadernos de psicologia, v. 1, n. 1, p. 1-27, 1995. 

 

ROAZZI, A.; DIAS, M. G. B. B. Teoria das facetas e avaliação na pesquisa social 

transcultural: Explorações no estudo do juízo moral. In: Conselho Regional de 

Psicologia – 13a Região PB/RN (Org.), A diversidade da avaliação psicológica: 

Considerações teóricas e práticas. João Pessoa: Idéia, 2001. p. 157-190. 

 

ROAZZI, A.; FEDERICCI, F. C. B.; WILSON, M. A estrutura primitiva da  

representação social do medo. Psicol. Reflex. Crit., Porto Alegre, v. 14, n. 1, 2001. 

 

ROSSATO, L.M.; ÂNGELO, M. Utilizando instrumentos para avaliação da 

percepção de dor em pré-escolares face a procedimento doloroso. Rev. Esc Enf. USP, 

v.33, n.3, p.236-49, 1999. 

 

ROSSATO, L. M.; MAGALDI, F. M. Instrumentos multidimensionais: aplicação dos 

cartões das Qualidades da dor em crianças. Rev Latino-am Enfermagem. USP v.14, 

n. 5, 2006. 

 

SANTOS, C. C. et al. Aplicação da versão brasileira do questionário de dor Mcgill 

em idosos com dor crônica. Acta fisiátrica, v. 13, n. 2, p. 75-82, 2006. 

 

SAPOLNIK, R.; ALMEIDA, P.; SOUZA, M. Memória da dor em crianças 

oncológicas. Revista Brasileira de Medicina. Disponível em: < 

http://www.cibersaude.com.br/revistas.asp?fase=r003&id_materia=4069>. Acesso 

em: 07 outubro de 2010. 

 

SIQUEIRA, J.T.T. Dores mudas: as conseqüências das dores orofaciais na saúde. 

Curitiba: Editora Maio, 2004. 

 

SOCIEDADE BRASILEIRA PARA O ESTUDO DA DOR – SBED. Projeto Brasil 

sem dor. Disponível em: < http://www.dor.org.br/brasil-sem-dor>. Acesso em: 20 

jan.2015. 

 

SOUSA, F.A.E.F. Dor: o quinto sinal vital. Rev Latino-am Enfermagem, v.10, n.3,  

p.:446-7, 2002. 

 

SOUZA, F. F. et. al. Escala multidimensional de avaliação de dor (EMADOR). Rev. 

Latimo-Am. Enfermagem [online]. v. 18, n. 1, p. 03-10, 2010. 

 



 128   
 

 

 

STUDART, L. A linguagem da dor: um estudo dos enunciados de sujeitos 

portadores de disfunção temporomandibular. 2008. 2008. Tese de Doutorado. 

Dissertação (Mestrado)–Universidade Católica de Pernambuco, Recife. 2008.  

 

STUDART, Luciana; ACIOLI, Moab Duarte. Pain communication: a study of 

narratives about the impacts of the temporomandibular disorder. Interface-

Comunicação, Saúde, Educação, v. 15, n. 37, p. 487-503, 2011. Disponível em: 

http://www.unicap.br/tede/tde_arquivos/2/TDE-2010-05-07T195232Z-

264/Publico/dissertacao_luciana_studart.pdf 

 

TEIXEIRA, M.J. ; CORRÊA, C. F.; PIMENTA, C. A. M. Dor conceitos gerais. São 

Paulo: Limay, 1994.  

 

TEIXEIRA, M.J.; PIMENTA, C. A. M. Dor aguda e pós operatória. In: Teixeira, M. 

J. FIGUEIRÓ, J. A. B. Dor, epidemiologia, fisiopatologia, avaliação, síndromes 

dolorosas e tratamento. São Paulo: Moreira, 2001. p. 351-375 

 

TONIETTO, L., et. al. Aquisição inicial do léxico verbal e aproximações semânticas 

em português. Psicologia: Reflexão e Crítica, Rio Grande do Sul, v. 20, n.1, p. 114-

23, 2007. 

 

TORRITESI, P.; VENDRÚSCULO, D.M.S. A dor na criança com câncer: modelos 

de avaliação. Rev.latino-am.enfermagem, Ribeirão Preto, v. 6, n. 4, p. 49-55, 1998. 

 

TRIVIÑOS. A. Introdução à pesquisa em ciências sociais: a pesquisa qualitativa em 

educação. São Paulo: Atlas. 1987. 175p. 

 

VIEIRA, Ana Cláudia C. et al. Afasias e áreas cerebrais: argumentos prós e contras à 

perspectiva localizacionista. Psicologia: Reflexão e Crítica, v. 24, n. 3, p. 588-96, 

2011.. 

 

VIANA, D.L.; DUPAS, G.; PEDREIRA, M.L.G. A avaliação da dor da criança pelas 

enfermeiras na Unidade de Terapia Intensiva. Pediatria (São Paulo), v.28, n.4, 

p.251-61, 2006. 

 

YOUNG, Forrest W. Multidimensional scaling: History, theory, and applications. 

Psychology Press, 2013. 



 129   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 130   
 

 

 

 

APÊNDICE I – TCLE 1 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Título da Pesquisa: A elaboração de um instrumento de avaliação da experiência 

dolorosa em crianças a partir de descritores observados em narrativas infantis  
Pesquisadora responsável: Luciana Moraes Studart Pereira 

Pós-Graduação em Saúde da Criança e do Adolescente/UFPE 
Av Prof Moraes Rego, s/n, Prédio das Pós-Graduações do CCS - 1o andar, Cidade 

Universitária CEP: 50.670-420 - Recife – PE, Fone/Fax: (81) 2126.8514, 

ppgsca@gmail.com; Fone: (81) 3326610, E-mail: luciana.studart@uol.com.br.  

  

Seu/sua filho (a) está sendo convidado (a) a participar da pesquisa: A elaboração 

de um instrumento de avaliação da experiência dolorosa em crianças a partir de 

descritores observados em narrativas infantis, desenvolvida por Luciana Moraes 

Studart Pereira, sob orientação da Professora Dra. Bianca Manchester Queiroga Arruda.  

A participação da criança neste estudo é totalmente voluntária, e caso decida, após 

a leitura deste documento, que seu/sua filho (a) não poderá participar, ele (a) será 

atendido (a) normalmente neste serviço de odontologia ou oncohematologia. Você e seu 

filho (a) ficam livres também para deixarem de participar da pesquisa a qualquer 

momento, sem que isso cause qualquer problema para o/a menor ou para o seu 

tratamento.  

É importante saber que com a participação de seu filho (a) você não receberá 

nenhuma compensação financeira, mas também não terá nenhum gasto.  

Este trabalho tem o objetivo de investigar se um instrumento multidimensional 

elaborado a partir de descritores presentes na narrativa infantil auxiliará na descrição da 

experiência dolorosa de crianças. Isso significa que se pretende criar um material 

apropriado para ajudar as crianças pequenas a dizerem como são as dores que elas 

sentem.  

Para isto estamos realizando entrevistas com perguntas sobre alguns dados de 

identificação da criança, informações sobre a dor da criança e dos familiares; uma breve 

entrevista para que a criança fale sobre a sua dor; e a aplicação de um teste que avalia a 

linguagem.  

As entrevistas com as crianças serão individuais e filmadas para depois serem 

analisadas, sendo o material guardado no computador pessoal da própria pesquisadora, 

no endereço indicado, pelo período de (05) cinco anos. As informações só serão 

utilizadas para fins de pesquisa e divulgação em publicações científicas sem a 

identificação pessoal dos participantes.  

Como risco nesta pesquisa, o (a) seu/sua filho (a) poderá se sentir 

constrangido(a)/incomodado(a) em responder uma entrevista com uso de uma 

filmadora.  

Está previsto, como benefícios diretos, orientações aos responsáveis e 

profissionais envolvidos, sobre a importância do entendimento da dor dessas crianças 

através de palestras, distribuição de folders e/ou cartilhas explicativas. Além disso, a 

pesquisa apresenta a possibilidade de ajudar os profissionais de saúde a compreenderem 
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melhor a dor das crianças e poderem, dessa forma, garantir um diagnóstico e tratamento 

mais adequado.  

Os participantes que apresentem alguma dificuldade de fala poderão ser 

encaminhados para um serviço especializado de Fonoaudiologia - A Clínica-Escola do 

Departamento de Fonoaudiologia da Universidade Federal de Pernambuco – UFPE, 

onde serão avaliados e receberão tratamento, caso seja necessário.  

Você poderá saber de todas as informações sobre os resultados encontrados 

durante o estudo. Se você tiver qualquer dúvida ou perguntas relacionadas a este estudo, 

a pesquisadora estará a sua disposição para qualquer esclarecimento que considere 

necessário em qualquer etapa da pesquisa, nos contatos informados.  

Em caso de dúvidas relacionadas aos aspectos éticos deste estudo, você poderá 

consultar o Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da UFPE no 

endereço: (Avenida da Engenharia s/n – 1º Andar, Sala 4 - Cidade Universitária, Recife-

PE, CEP: 50740-600, Tel.: 2126.8588 – e-mail: cepccs@ufpe.br). 

 

________________________________________________________________ 

(Assinatura do pesquisador (a) ) 

 

 

 CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO 

 

 

Eu, _____________________________________, RG/ CPF/_________________, 

abaixo assinado, responsável pela criança _______________________________, 

autorizo a sua participação no estudo A elaboração de um instrumento de avaliação 

da experiência dolorosa em crianças a partir de descritores observados em 

narrativas infantis, como voluntário (a).  

Fui devidamente informado (a) e esclarecido (a) pelo (a) pesquisador (a) sobre a 

pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e 

benefícios decorrentes da participação dele (a). Foi-me garantido que posso retirar o 

meu consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade ou 

interrupção de seu acompanhamento/ assistência/tratamento.  

 

Local e data __________________ 

 

Nome e Assinatura do (da) responsável: __________________________ 

 

Nome e Assinatura da criança (opcional): __________________________ 

 

 

Presenciamos a solicitação de consentimento, esclarecimentos sobre a pesquisa e aceite 

do sujeito em participar. 

 

02 testemunhas (não ligadas à equipe de pesquisadores): 

 

Nome: Nome: 

Assinatura: Assinatura: 

 

ESTE TERMO DEVERÁ SER IMPRESSO EM FRENTE E VERSO  
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APÊNDICE II - ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIDIRETIVA 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIDIRETIVA 

Questionario sócioeconômico / histórico de dor familiar e do paciente / perguntas-

estímulo 

N. ________ 

Data da Entrevista: ___/___/___   

Local da Entrevista: CEONHPE ( ) Ambulatório ( ) Leito ( ) 

Nome do Responsável:____________________________________________________ 

Parentesco:_____________________________________________________________ 

NOME DA CRIANÇA:___________________________________________________ 

DATA DE NASCIMENTO: ___/___/___ IDADE___________SEXO F( ) M ( ) 

NATURALIDADE: 

i) Região metropolitana do Recife 

ii) Interior do estado de Pernambuco 

iii) Outra cidade/ estado (indicar) ___________________ 

iv) Foi onde morou a maior parte do tempo?  

(1) Sim ( )  

(2) Não ( ) Onde?_____________________ 

ESCOLARIDADE DA CRIANÇA (em anos:)_________________________________ 

ENDEREÇO:___________________________________________________________ 

__________________________TELEFONE:___________________ 

DIAGNÓSTICO:________________________________________________________ 

ESTADIAMENTO DA DOENÇA:__________________________________________ 

PROCEDIMENTOS E TRATAMENTOS REALIZADOS:_______________________ 

TRATAMENTO ATUAL:_________________________________________________ 

 

PARTE I – PERFIL SÓCIOECONÔMICO  

(no caso de a criança não viver com os pais, obter as informações do(s) cuidador(es) 

responsável(is) 

 

2) Quantas pessoas moram com a criança? 
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i) Adultos ______ 

ii) Crianças _____ 

3) Quantas pessoas da família trabalham? _____ 

4) Renda Familiar em salários mínimos (considerando todos os membros 

economicamente ativos): 

i) Até 01 salário 

ii) De 01 a 02 salários 

iii) De 02 a 04 salários 

iv) De 04 a 06 salários 

v) Acima de 06 salários 

5) Quem cuida da criança em casa – fica com ela a maior parte do tempo? (Quem é o 

cuidador?) 

i) Mãe 

ii) Pai 

iii) Parente (ex: avós, tios irmãos) 

iv) Vizinha 

v) Outro (indicar) _________ 

6) Nível de escolaridade do pai: 

i) Não frequentou escola (analfabeto) 

ii) Ensino fundamental I (frequentou até a 4ª série) 

iii) Ensino fundamental II (frequentou até a 8ª série) 

iv) Ensino médio 

v) Ensino superior 

 

7) Nível de escolaridade da mãe: 

i) Não frequentou escola (analfabeto) 

ii) Ensino fundamental I (frequentou até a 4ª série) 

iii) Ensino fundamental II (frequentou até a 8ª série) 
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iv) Ensino médio 

v) Ensino superior 

 

8) Nível de escolaridade do cuidador: 

i) Não frequentou escola (analfabeto) 

ii) Ensino fundamental I (frequentou até a 4ª série) 

iii) Ensino fundamental II (frequentou até a 8ª série) 

iv) Ensino médio 

v) Ensino superior 

9) Naturalidade do pai: 

i) Região metropolitana do Recife 

ii) Interior do estado de Pernambuco 

iii) Outra cidade/ estado (indicar) _______________________________ 

iv) Foi onde morou a maior parte do tempo?  

(1) Sim ( )  

(2) Não ( ) Onde?_____________________ 

10) Naturalidade da mãe: 

i) Região metropolitana do Recife 

ii) Interior do estado de Pernambuco 

iii) Outra cidade/ estado (indicar) _______________________________ 

iv) Foi onde morou a maior parte do tempo?  

(1) Sim ( )  

(2) Não ( ) Onde?_____________________ 

 

11) Naturalidade do cuidador: 

i) Região metropolitana do Recife 

ii) Interior do estado de Pernambuco 

iii) Outra cidade/ estado (indicar) _______________________________ 
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iv) Foi onde morou a maior parte do tempo?  

(1) Sim ( )  

(2) Não ( ) Onde?______________________________________________ 

12)  A família tem alguma religião? 

i) Não ( ) 

ii) Sim ( ) Qual? _________________________________________________ 

 

PARTE II – HISTÓRICO DE DOR FAMILIAR/E DO PACIENTE 

1) Há alguém na família da criança que sente ou já sentiu dores frequentes? 

i) Não ( ) 

ii) Sim ( )  

(a) Quem?_________________________________________________ 

(b) Há quanto tempo essa pessoa sente ou sentiu essas dores?_________ 

(c) Por quanto tempo essa pessoa sente ou sentiu essas dores?_________ 

(d) Onde são essas dores______________________________________ 

(e) Como são essas dores?_____________________________________ 

2) A criança já foi internada? 

i) Não ( ) 

ii) Sim ( ) 

(a) Por quanto tempo?________________________________________ 

(b) Por que motivo?__________________________________________ 

 

3) A criança já foi submetida a algum procedimento/exame? 

i) Não ( ) 

ii) Sim ( ) 

(a) Qual?___________________________________________________

_________ 

(b) Esse procedimento/exame provocou dor? 
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(i) Não ( ) 

(ii) Sim ( ) 

1. Se você pudesse dar uma nota para essa dor, onde 0 é 

nenhuma dor e 10 a pior dor possível, que nota você 

daria?___________ 

 

4) A criança já foi submetida a algum tratamento?  

i) Não ( ) 

ii) Sim ( ) 

(a) Qual?___________________________________________________

_________ 

(b) Esse tratamento provocou 

dor?_______________________________________ 

(i) Não ( ) 

(ii) Sim ( ) 

1. Se você pudesse dar uma nota para essa dor, onde 0 é 

nenhuma dor e 10 a pior dor possível, que nota você 

daria?___________ 

5) A criança já sentiu ou sente dores frequentes? 

i) Não ( ) 

ii) Sim ( ) 

(a) Há quanto tempo ele (a) sente ou sentiu essas 

dores?______________________ 

(b) Por quanto tempo ele (a) sente ou sentiu essas 

dores?______________________ 

(c) Onde são essas 

dores________________________________________________ 

(d) Como são essas 

dores?______________________________________________ 

(e) Qual a frequência que ela ocorre ou ocorria? 

(i) ( ) Doeu apenas 1 vez? 

(ii) ( ) Aparece e desaparece? 



 137   
 

 

 

(iii)( ) Dói o tempo todo? 

(f) Se você pudesse dar uma nota para essa dor, onde 0 é nenhuma dor e 

10 a pior dor possível, que nota você daria?__________________ 

PARTE III – PERGUNTAS-ESTÍMULO  

1) Você sentiu ou sente alguma dor ?  

i) Não ( ) 

ii) Sim ( ) 

(a) Onde é ou era essa 

dor?________________________________________________ 

(b) Como é ou era essa sua 

dor?____________________________________________ 

1. Com o que ela se 

parece?___________________________________________ 

2. Se você pudesse fazer um desenho da sua dor, como ela 

seria?_____________ 

(c) Há quanto tempo essa sua dor começou pela primeira 

vez?____________________ 

(d) Qual a frequência que ela ocorre ou ocorria? 

1. ( ) Doeu apenas 1 vez? 

2. ( ) Aparece e desaparece? 

3. ( ) Dói o tempo todo? 

(e) Se você pudesse dar uma nota para essa dor, onde 0 é nenhuma dor e 

10 a pior dor possível, que nota você daria? 
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APÊNDICE III - TRANSCRIÇÃO DAS ENTREVISTAS NA ÍNTEGRA 
 

TRANSCRIÇÃO DAS ENTREVISTAS NA ÍNTEGRA 

(Primeira Fase) 

 

Entrevista 1  

 

Pesquisadora: Como é teu nome? 

C1: di... V.  

Pesquisadora: V., quantos anos você tem C1?  

C1: i. 

Pesquisadora: Ham? 

C1: ha… dois. 

Pesquisadora: Dois! Que linda.  

Pesquisadora: E você D., quantos anos você tem?  

D.: ((mostra quatro dedos))  

Pesquisadora: Três?  

D.: ((gesto com a cabeça dizendo que sim e coloca a mão no olho querendo dizer alguma 

coisa)) 

Pesquisadora: Nossa, como você está grande.  

Pesquisadora: Ô Y. me diga uma coisa, você já teve alguma dor?  

C1: ((gesto de negação com a cabeça)), já não. 

Pesquisadora: Teve não? nunca teve nenhuma dor? Hum… já sentiu alguma dor? Algum 

dodoi?  

C1: ((faz gesto com a cabeça dizendo que sim)). 

Pesquisadora: Já, onde foi? 

C1: Aqui! ((se virando e mostrando as costas)) 

Pesquisadora: Aqui atrás foi? ((tocando no lugar indicado por ela)).  

C1: Foi, uma veizinha. 

Pesquisadora: Foi? E esse dodoi que você sentiu aqui atrás?  

C1: Aqui trás ( gesticulando as mãos de uma lado para o outro) e pra cá e pra cá. 

Pesquisadora: Era pra lá e pra cá? 

C1: Sim. 

Pesquisadora: Como era esse dodoi? Essa dor que você sentia?  

C1: S... paca, paca, paca, paca (gesticulando a mão de uma lado para o outro).  

Pesquisadora: pra lá e pra cá, é?  

C1: (gesto com a cabeça dizendo que sim). 

Pesquisadora: O Y. e se você pudesse dizer como era essa dor, como era que ela ia ser? 

(mostrando escala de faces), era assim pouquinha? A sua carinha ficava assim, ou ficava 

assim? (apontando as figuras) Como era que ficava sua carinha quando você tinha essa dor?  

C1: Assim ( apontando nas figuras).  

Pesquisadora: Era como? Assim feliz ou ficava uma carinha mais triste, como era sua dor?  

C1: (Aponta as figuras)  

Pesquisadora: Quando você sentia, esses dois aqui? (apontando a figura que ela mostrou), 

seis e oito é? 

C1: Seis e oito e esse e esse (apontando as figuras). 

Pesquisadora: Certo, Y. E doía o tempo todo essa dor daqui (colocando a mão nas costas de 

Yali), doía o tempo todo?  

C1: (aponta e toca na barriga de D) pra cá pra cá.  

Pesquisadora: pra lá e pra cá né? tá certo.  
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Entrevista 2  

 

Pesquisadora: Oi C2! Vamos conversar um pouquinho então, né. Me diga uma coisa você 

tem quantos anos?  

C2: Onze. 

Pesquisadora: Onze anos? Muito bem! A gente já te explicou a questão da pesquisa que eu 

estou fazendo, aí eu queria fazer umas perguntinhas pra você. Você já sentiu alguma dor 

C2?  

C2: Já. (balança a cabeça dizendo que sim)  

Pesquisadora: Já? Certo! Onde era essa dor?  

C2: Era aqui ( passando a mão na barriga) é... na parte.. embaixo da barriga. 

Pesquisadora: Certo, e como era essa dor?  

C2: Muito forte, muito forte mesmo.  

Pesquisadora: Certo, mas como era? será que você poderia me descrever como ela era.  

C2: Assim, quando eu sentia dor era assim a mesma coisa que um peso dentro da barriga 

alguma coisa querendo descer, alguma coisa... alguma coisa dentro hum... muit... apertado 

(passa a mão na barriga) não sei... muito grande, muito ruim. 

Pesquisadora: Certo, muito bem! É... Há quanto tempo essa sua dor começou pela primeira 

vez? 

C2: Começou em 2011. 

Pesquisadora: Certo. 

C2: Foi quando a gente tinha / eu pensava que eu tava com verme né, porque eu sentia 

muita dor na barriga e, pra todos os médicos que eu ia dizia que eu tinha verme aí passava 

remédios, e eu tava vomitando muito, muita dor na barriga, né. Aí depois não tinha feito o 

ultrassom, só exame de sangue que tava comprovando que era verme. Aí, depois, quando 

fui fazer ultrassom, que já foi muito tarde, que eu já tava com muita dor, aí viu já estava 

muito grande um câncer no meu ovário (pausa) esquerdo. Aí, depois, que olhou. Aí teve que 

fazer uma cirurgia... Aí eu fiz e depois vim fazer o tratamento aqui.  

Pesquisadora: Certo, muito bem! Me diga uma coisa, é... Essa sua dor, quando ela ocorria, 

ela ocorreu assim somente uma vez? Ela aparecia e desaparecia? Ou ela doía o tempo 

inteiro? 

C2: O tempo inteiro.  

Pesquisadora: O tempo inteiro, né? Certo, se você pudesse dar uma nota pra aquela sua dor, 

onde zero é nenhuma dor e dez é a pior dor possível, que nota você daria pra essa sua dor?  

C2: Dez.  

Pesquisadora: Se você pudesse fazer um desenho daquela dor, um desenho que 

representasse aquela dor? que desenho você faria pra poder descrever essa dor?  

C2: Descrever... um exemplo: desenhar o meu ovário, né, e o tumor. 

Pesquisadora: Certo, mas você não sabia que tinha um tumor antes né? Se você 

imaginasse... se você pudesse lembrar... Tô vendo que você lembra de como era essa sua 

dor. Você falou que era um peso, né? Se você pudesse fazer um desenho dessa dor no papel, 

que não fosse pra escrever, fosse pra desenhar, que desenho você faria? Se essa sua dor 

pudesse virar um desenho?  

C2: Hum... deixa eu ver... não sei algum / porque como a gente investigava antes era feito 

uma verme aí como eu também pensava que era... não sei. Eu acho que uma verme mesmo.  

Pesquisadora: Tá certo C2, obrigada viu.  

 

Entrevista 3  
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Pesquisadora: C3, me diga uma coisa, quantos anos você tem? 

C3: Dez. 

Pesquisadora: Ham? 

C3 : Dez. 

Pesquisadora: Dez anos? 

C3: (balança a cabeça afirmando). 

Pesquisadora: Muito bem, é... agente vai conversar um pouquinho, C3 sobre aquele trabalho 

que eu expliquei pra você e pra sua mãe ali fora, ta certo? 

C3 : (balança a cabeça dizendo sim) 

Pesquisadora: Então eu preciso saber algumas coisas sobre o que você já sentiu. Você já 

sentiu alguma dor? 

C3 : Não. 

Pesquisadora: Nunca sentiu dor? 

C3 : (balança a cabeça negando).  

Lucina: Nenhuma? 

C3 : Nenhuma. 

Pesquisadora : E quando você se operou? 

C3: Foi bom, mais... mais quando eu me operei, é... fiquei coçando. 

Pesquisadora: Coçando onde? 

C3: Na perna. 

Pesquisadora: Na perna? Era quando você operou a perninha? 

C3: (balança a cabeça dizendo sim). 

Pesquisadora: Certo, mas você sentiu alguma dor? 

C3: Hum ( balança a cabeça negando).  

Pesquisadora: Nenhuma? Nada, nada ? 

C3: (balança a cabeça negando). 

Pesquisadora: Certo. E quando vai fazer exame, alguma coisa assim. não sente não, 

nenhuma dor? 

C3: Mais ou menos sinto.  

Pesquisadora: Mais ou menos sente? 

C3: (balança a cabeça afirmando) 

Pesquisadora: Certo. Onde é que você sente essa dor no exame? 

C3: Quando fura pra pegar, é... sangue (aponta pra mão) é aqui que dói mais. 

Pesquisadora: Ah... quando foi tirar sangue daí, da mãozinha? 

C3: (balança a cabeça afirmando). 

Pesquisadora: E como é essa dor? 

C3: Quando fura dói muito, quando pega não dói não. 

Pesquisadora : Ham... Mas como é a dor, que você sente quando vai tirar sangue? 

C3: Quando tira a agulha eu não sinto não. 

Pesquisadora: E pra colocar a agulha? 

C3: Dói, sinto. 

Pesquisadora: Sente? 

C3: (Balança a cabeça afirmando). 

Pesquisadora: E como é essa dor? 

C3: Dói que só. 

Pesquisadora: Mas como? Se tu pudesse me dizer como é essa dor que tu sente? 

C3: Pensando que eu (pausa) que eu to fazendo um negócio... que tá batendo neu. 

Pesquisadora: Pensa como se tivesse batendo em você? 

C3: (balança a cabeça afirmando). 

Pesquisadora: É? 
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C3: (balança a cabeça afirmando). 

Pesquisadora: Mas a agulha quando entra na tua mãozinha, tu senti o que? 

C3: Dor. 

Pesquisadora: Certo. Se você pudesse dar uma nota pra essa dor do exame do sangue, uma 

nota onde zero é nenhuma dor, e dez é a pior dor possível (mostra a escala) qual é a nota 

que você sente, você daria? 

C3: (aponta pra nota).  

Pesquisadora: Zero? Não sente dor nenhuma? 

C3: (balança a cabeça negando).  

Pesquisadora: Nada, nada? 

C3: (balança a cabeça negando) 

Pesquisadora: E assim (mostra escala de faces)? Você fica como, quando você vai fazer o 

exame? assim, assim, assim, assim, assim ou assim? 

C3: (aponta pra imagem). 

Pesquisadora: Ah... fica chorando né? Muito bem, muito bem. Agora me fala uma coisa, 

você falou que quando fez a cirurgia da perna, você lembra quando fez a cirurgia na perna? 

C3: ( balança a cabeça negando). 

Pesquisadora: Lembra não? Você disse que ficou com a perninha coçando? 

C3: (balança a cabeça afirmando). 

Pesquisadora: Foi? Mais essa coceira é como se fosse uma dor? 

C3: Não, como eu amputei eu coçava assim, bem pensando que era a minha perna. 

Pesquisadora: Ham... mas não sentiu dor não? 

C3: Não, eu... eu fiz aquele negócio pra dormir. 

Pesquisadora: Ah... tomou remedinho pra dormir, só pra ficar tranquilo né? 

C3: Hum. 

Pesquisadora: Tá bom, C3. Você é joia, viu. Obrigada por ter me dado essa entrevista viu! 

Joia! 

 

Entrevista 4 

 

Pesquisadora: Oi C4. Quantos anos você tem? 

C4: Cinco. 

Pesquisadora: Cinco anos? Você é muito linda, viu? Oh! Deixa eu te perguntar uma 

coisa, você já sentiu, C4, alguma dor? 

C4: (balança a cabeça negando). 

Pesquisadora: Nunca sentiu dor? Que coisa boa! Nem sentiu dor no bracinho, nem 

sentiu dor na perna, na cabeça? 

C4: Não, mas aqui eu senti (aponta para o pé), quando eu tava com o sapato... foi, foi 

agora. 

Pesquisadora: Foi? 

C4: Quando eu tava no ônibus. 

Pesquisadora: Você tava sentindo dor no pezinho foi? 

C4: (balança a cabeça afirmando). 

Pesquisadora: Certo, mas já sentiu outra dor, outro dia? 

C4: (balança a cabeça negando). 

Pesquisadora: Nunca? 

C4: (balança a cabeça negando). 

Pesquisadora: Nem dor na barriga, dor de cabeça? 

C4: De cabeça sim. 

Pesquisadora: Sim? Quando foi que você sentiu dor na cabeça, faz tempo? 
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C4: Hoje, he... outro dia. 

Pesquisadora: E essa dor na cabeça, como era essa dor, me conta? (pausa) Como era 

essa dor na cabeça que tu sentisse?  

C4: (balança a cabeça negando). 

Pesquisadora: Ela se parecia com o que? Sabe dizer? 

C4: (balança a cabeça negando). 

Pesquisadora: Oh, C4 se tu pudesse fazer um desenho da tua dor, dessa dor de cabeça 

que você senti, como é que essa dor seria? 

C4: (pausa). 

Pesquisadora: Deixa eu te perguntar outra coisa... Se você pudesse dizer uma nota, 

como é que você fica quando tá sentindo essa dor? Assim tá bem feliz e assim tá bem 

triste (mostra a escala de faces) Como é que você fica? 

C4: (aponta pra imagem). 

Pesquisadora: Assim? 

C4: (balança a cabeça afirmando). 

Pesquisadora: É? 

C4: (balança a cabeça afirmando). 

Pesquisadora: Quando você tá sentindo dor de cabeça você fica assim? 

C4: (balança a cabeça afirmando). 

Pesquisadora: Triste ou muito triste? Assim chorando? 

C4: (aponta pra imagem). 

Pesquisadora: Assim igual essa daqui? (apontado pra figura), é mesmo? E você sente 

essa dor muitas vezes? 

C4: (balança a cabeça negando). 

Pesquisadora: não? 

C4: Só senti dois dias. 

Pesquisadora: Só sentiu dois dias? 

C4: (balança a cabeça afirmando). 

Pesquisadora: Tá certo, e sentiu outra dor em outro canto? 

C4: (balança a cabeça negando). 

Pesquisadora: E quando vai tirar o sanguinho do braço? sente dor? 

C4: Ham... é... 

Pesquisadora: Tira a chupeta pra poder falar bonito. 

C4: É é que... quando bota um... outra aqui (aponta para o braço) aí dói. 

Pesquisadora: dói? 

C4: É, e quando bota a outra não dói não. 

Pesquisadora: Certo, e como é essa dor... quando bota aí no braço? 

C4: (faz uma careta). 

Pesquisadora: Como é essa dor do braço... é igual a dor de cabeça? 

C4: (balança a cabeça negando). 

Pesquisadora: Não? É como? 

C4: Dói muito. 

Pesquisadora: A do braço dói muito? 

C4: (balança a cabeça afirmando). 

Pesquisadora: É? 

C4: (balança a cabeça afirmando). 

Pesquisadora: Parece com que a dor do braço? 

C4: Parece com... (pausa) 

Pesquisadora: Com o que? 

C4: Com a dor de cabeça. 
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Pesquisadora: Parece com a dor de cabeça, é? 

C4: (balança a cabeça afirmando). 

Pesquisadora: Certo. 

(Interrupção da entrevista) 

(Continuação) 

Pesquisadora: C4 você tava me explicando agora que sentia dor nas perninhas como é 

essa dor? quando tomava o remédio era?  

Pesquisadora: Como é? Como que é, que é / como foi que você disse que dava dor nas 

tuas pernas?  

Pesquisadora: Vai C4, Tava tão bonito você falando... Então vou desligar  

(Interrupção da entrevista) 

(Continuação) 

Pesquisadora: E doía onde C4? Onde era que doía? você disse que bastava tocar em 

você que doía... 

C4: Foi, doía direto.  

Pesquisadora: Doía direto, era?  

C4: (balança a cabeça afirmando). 

Pesquisadora: Mas onde é que doía? Até quando tocava?  

C4: (balança a cabeça afirmando).  

Pesquisadora: Mas era onde a dor?  

C4: Em Todo lugar. 

Pesquisadora: Todo lugar da onde? Do corpo, é? 

C4: (balança a cabeça afirmando).  

Pesquisadora: Bota a maozinha onde é que doía, onde é que você sentia dor.  

C4: (coloca a mão no lado direito do pescoç) 

Pesquisadora: Ah! Era aí? Certo! E como é que doía? Como era que doía, C4?  

C4: (fica em silencio). 

Pesquisadora: Se você pudesse fazer um desenho, C4, dessa dor... que desenho você 

fazia? Se você pudesse desenhar a dor que você sentia..., como é que seria o desenho?  

C4: (sorrir). 

Pesquisadora: Certo, ô C4 me conta você tava mostrando pra mim que você sente dor de 

cabeça né?  

C4: ( balança a cabeça afirmando).  

Pesquisadora: E qual é o numero da tua dor mesmo? ( mostrando escala de faces), qual 

é carinha da tua dor?  

C4: ( aponta para a figura)  

Pesquisadora: Esse daqui, seis né?  

C4: (balança a cabeça afirmando) 

Pesquisadora: E aquele que você disse, quando entrava o remédio? Quando entra o 

remédio?  

C4: (aponta para a figura) 

Pesquisadora: Esse, numero dez. 

C4: (balança a cabeça afirmando). 

Pesquisadora: Ham... e onde é que o remédio entra, por onde é que o remédio entra? 

C4: Pelas pernas.  

Pesquisadora: Pelas pernas?  

C4: ( balança a cabeça afirmando). 

Pesquisadora: Ham... aí o numero era dez é?  

C4: ( balança a cabeça afirmando). 

Pesquisadora: Tá certo, muito bem. Obrigada viu.  
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Entrevista 5  

 

Pesquisadora: Muito bem, C5, Como é seu nome completo? 

C5: J.G.S.C.  

Pesquisadora: Muito bem, você tem quantos anos? 

C5: Nove. 

Pesquisadora: Nove anos? Um rapaz já, né? Pronto C5, Eu vou fazer algumas 

perguntinhas pra você... que eu tinha conversado com você lá fora... Sobre aquela 

pesquisa que a gente tá fazendo, tá certo?  

C5: (balança a cabeça afirmando)  

Pesquisadora: C5, você já sentiu alguma dor?  

C5: (balança a cabeça afirmando). 

Pesquisadora: Já?  

C5: Dor não, choque. 

Pesquisadora: Choque é?  

C5: (balança a cabeça afirmando). 

Pesquisadora: Como é isso? Onde era, na perna? 

C5: (balança a cabeça afirmando). 

Pesquisadora: É? Uma só ou nas duas?  

C5: (ponta para a perna). 

Pesquisadora: É onde C5? Explica!  

C5: As vezes é nas duas. 

Pesquisadora: É?  

C5: Mas já parou um tiquinho. 

Pesquisadora: Certo... Como era essa dor?  

C5: Hum? 

Pesquisadora: Você falou que parecia com o que?  

C5: Com... é... me esqueci o nome... com câimbra.  

Pesquisadora: Parecia com câimbra?  

C5: ...vem de repente. 

Pesquisadora: Vem de repente é? 

C5: (balança a cabeça afirmando). 

Pesquisadora: Certo, mas você disse também que parecia com um choque?  

C5: Não, ele dava choque. 

Pesquisadora: Dá choque? 

C5: Vive dando choque.  

Pesquisadora: É?  

C5: (balança a cabeça afirmando). 

Pesquisadora: Certo (pausa), muito bem! E há quanto tempo essa dor começou pela 

primeira vez?  

C5: Sei não! 

Pesquisadora: Não sabe não?  

C5: (balança a cabeça negativamente) 

Pesquisadora: Quando é que ela acontece?  

C5: Quando o ar condicionado tá ligado, num canto frio.  

Pesquisadora: É? Certo ((pausa)), muito bem. É... qual é a frequência que ela ocorre? 

ela ocorreu somente uma vez? Ela aparece e desaparece? Ou ela ocorre o tempo todo?  

C5: Só ocorre quando tá ... assim frio, muito frio.  

Pesquisadora: Certo, então ela aparece e desaparece, né isso? 
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C5: (balança a cabeça afirmando). 

Pesquisadora: Muito bem. C5, se você pudesse dar uma nota pra essa sua dor (mostra a 

escala numérica), onde zero é nenhuma dor e dez a pior dor possível, que nota você 

daria pra essa sua dor nas pernas?  

C5: (aponta para a nota no cartão). 

Pesquisadora: Cinco?  

C5: (balança a cabeça afirmando). 

Pesquisadora: Certo, se você pudesse fazer um desenho dessa sua dor..., como é que 

seria esse desenho?  

C5: Hum?  

Pesquisadora: Se você pudesse desenhar a sua dor, qual o desenho que você faria? 

C5: (pausa), sei não! 

Pesquisadora: Se essa sua dor, essa sua dorzinha das pernas pudesse virar um desenho, 

Como é que você imagina que seria esse desenho?  

C5: ((pausa)), sei não!  

Pesquisadora: Se você pudesse explicar pra alguém... Olha, aqui é minha dor, aí tu 

desenharia o que?  

C5: (silêncio). 

Pesquisadora: Como é que você ia fazer a figura da sua dor? 

C5: (toca no cartão que contém as notas com figuras).  

Pesquisadora: Não, não é essa daqui da ficha não. Como é que você faria o desenho? Se 

você pudesse fazer um desenho? 

C5: (olha pra perna). 

Pesquisadora: Ham? 

C5: (silêncio) 

Pesquisadora: Mexendo a perna? 

C5: (balança a cabeça afirmando). 

Pesquisadora: Tá certo, muito bem. Obrigada, C5!  

 

Entrevista 6 

 

Pesquisadora: C6, fala teu nome completo. 

C6: A.L.N.  

Pesquisadora: Muito bem, C6, quantos anos você tem? 

C6: Tenho oito. 

Pesquisadora: Oito anos, você estuda?  

C6: Estudo. 

Pesquisadora: Você estuda onde? 

C6: No Paulo Freire. 

Pesquisadora: Você mora aqui em Recife mesmo? 

C6: (balança a cabeça negando) Moro no interior. 

Pesquisadora: Ah... certo. Manuel me diz uma coisa, você já sentiu alguma dor?  

C6: Eu?  

Pesquisadora: Sim. 

C6: Eu não sei não. 

Pesquisadora: Dor em algum lugar? 

C6: (balança a cabeça negando). 

Pesquisadora: Em qualquer lugar? 

C6: (balança a cabeça negando). 

Pesquisadora: Não? Nunca sentiu dor? 
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C6: Eu não sei se senti não. 

Pesquisadora: Não? Já sentiu dor na perna, no braço, nas costas, na cabeça?  

C6: (balança a cabeça negando). 

Pesquisadora: Nem de exame? De nada? Nunca sentiu dor?  

C6: Eu senti uma dor de cabeça. 

Pesquisadora: E como era essa dor? 

C6: A dor, era aqui assim (coloca a mão na parte frontal direita da cabeça), eu não sei se 

era porque eu dormia cedo e acordava cedo. 

Pesquisadora: Sei, e como era essa dor? Era onde na cabeça é? Em que lugar? 

C6: Era assim, entendesse (coloca a mão na parte frontal direito da cabeça). 

Pesquisadora: Certo, e como era essa dor, C6? Como era essa dor? Você consegue me 

dizer como era?  

C6: (balança a cabeça negando). 

Pesquisadora: Se você pudesse fazer um desenho dela, ela se parecia com o que?  

C6: Eu não sei. 

Pesquisadora: Hum? 

C6: Não sei. 

Pesquisadora: E se você pudesse dar uma nota pra essa sua dor de cabeça onde zero é 

nenhuma dor e dez é a pior dor possível, qual é a nota que você daria? 

C6: (silêncio). 

Pesquisadora: Quando você tinha essa dor, você ficava como assim feliz ou assim 

triste? (mostra a escala de faces) Ou ia ficando triste? Como era? 

C6: Ficava assim (apontando para a figura). 

Pesquisadora: Assim? Certo! E se pudesse dar uma nota pra essa dor onde zero é dor 

nenhuma e dez a pior dor possível ( mostra escala analógica) qual a nota que você 

daria?  

C6: (aponta o numero no cartão)  

Pesquisadora: Zero? 

C6: (balança a cabeça afirmando) 

Pesquisadora: Zero, era dor nenhuma?  

C6: Apois era dez né. 

Pesquisadora: Era dez? Certo! Era muita dor? Era muito forte?  

C6: (balança a cabeça afirmando). 

Pesquisadora: Certo, e você quando vem pra cá, quando você teve outro tratamento, 

você fez o tratamento pra que? Você tava dodói?  

C6: (silêncio). 

Pesquisadora: Hum? porque agora você não está mais fazendo tratamento, né? 

C6: (balança a cabeça negativamente). 

Pesquisadora: Tá?  

C6: (balança a cabeça negativamente) 

Pesquisadora: Não, né? Veio só pra fazer a revisão, não foi? 

C6: (silêncio). 

Pesquisadora: Então agora não tem dor, não tem nada? 

C6: (balança a cabeça afirmando). 

Pesquisadora: Muito bem!  

 

Entrevista 7 

 

Pesquisadora: C7, como é o teu nome todo? 

C7: D. S. 
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Pesquisadora: Que nome bonito! Muito bem! Tu ainda estais com sono?  

C7: (balança a cabeça negando).  

Pesquisadora: Olha pra tia. Quantos anos você tem? 

C7: Cinco.  

Pesquisadora: Você é grandão pra cinco anos, né? 

C7: (balança a cabeça afirmando). 

Pesquisadora: Cinco anos... e você estuda? 

C7: (balança a cabeça afirmando). 

Pesquisadora: E você estuda onde? 

C7: (silêncio)  

Pesquisadora: Você mora aqui em Recife? 

C7: Lá em Murepé. 

Pesquisadora: Em Muripé? É?  

C7: (balança a cabeça afirmando). 

Pesquisadora: É perto ou é longe daqui? 

C7: É...longe. 

Pesquisadora: Você veio como pra cá? 

C7: Sei não. 

Pesquisadora: Sabe não? 

C7: De carro. 

Pesquisadora: De carro? Muito bem. 

C7: (balança a cabeça afirmando). 

Pesquisadora: C7, me diz uma coisa, você ((som do microfone na recepção chama 

atenção de C7)). 

Pesquisadora: Microfone chamando as crianças né? Mas não falou teu nome não. Deixa 

eu te perguntar uma coisa, C7, você já sentiu alguma dor?  

C7: (balança a cabeça negando) 

Pesquisadora: Não? Nunca sentiu dor em canto nenhum do corpo? 

C7: (balança a cabeça negando). 

Pesquisadora: Nada? Nem dor na perna, nem dor de cabeça, nem dor na barriga, nem 

dor nas costas?  

C7: Eu só fiquei com dor de... de cabeça. 

Pesquisadora: Sente dor de cabeça? 

C7: (balança a cabeça afirmando). 

Pesquisadora: É? Certo, e como era essa dor de cabeça, C7? 

C7: (silêncio). 

Pesquisadora: Ham? Como era? 

C7: (balança a cabeça negando). 

Pesquisadora: Como era que você sentia essa dor de cabeça? Ela se parecia com o que?  

C7: (pausa) remédio.  

Pesquisadora: Parecia com remédio?  

C7: (balança a cabeça afirmando). 

Pesquisadora: Não, mas assim, quando você sentia essa dor na cabeça era onde, bota a 

mãozinha pra ver onde era essa dor. 

C7: (coloca a mão na parte posterior do pescoço) 

Pesquisadora: Ah...aqui atrás no pescoço, é? 

C7: (balança a cabeça afirmando) 

Pesquisadora: Ah... tá certo. E essa dor, quando você sentia essa dor, ela parecia com o 

que?  

Calos: Sei não. 
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Pesquisadora: Não sabe dizer não? 

C7: (balança a cabeça negando). 

Pesquisadora: Se você pudesse fazer um desenho dessa dor, faz de conta que você ia 

desenhar essa dor, como é que você desenharia?  

C7: (silêncio). 

Pesquisadora: E essa dor era o tempo todo? 

C7: (balança a cabeça afirmando). 

Pesquisadora: É? Ou ela aparecia e desaparecia? 

C7: Ham... ela aparecia. 

Pesquisadora: Aparecia e desaparecia? É?  

C7: (balança a cabeça afirmando).  

Pesquisadora: Certo, e faz tempo que ela começou? 

C7: faz. 

Pesquisadora: Faz tempo? Muito tempo? 

C7: (balança a cabeça afirmando) muito. 

Pesquisadora: E ela tá doendo agora? 

C7: (balança a cabeça afirmando). 

Pesquisadora: Tá? Tá doendo agora? 

C7: (balança a cabeça negando). 

Pesquisadora: Tá certo. C7, quando você sente essa dor, como é que você fica? Assim é 

sem dor nenhuma e assim é com muita dor (mostrando a escala de faces). Qual dessas 

carinhas aqui você fica quando tá sentindo essa dor?  

C7: Essa (apontando para figura). 

Pesquisadora: Essa daqui? Feliz? É?  

C7: (balança a cabeça afirmando). 

Pesquisadora: Você fica feliz quando tá com a dor?  

C7: (balança a cabeça afirmando). 

Pesquisadora: Não vai ficando triste não?  

C7: ((aponta para a figura)). 

Pesquisadora: Ah.. fica triste chorando, é?  

C7: ((balança a cabeça afirmando)). 

Pesquisadora: Muito triste assim? ((apontando para a figura)) ou pouco? 

C7: Pouco. 

Pesquisadora: Um pouco?  

C7: ((balança a cabeça afirmando)). 

Pesquisadora: Então, é assim mais ou menos? Muito? ou pouco? ((apontando para cada 

uma das figuras)). 

C7: Muito. 

Pesquisadora: Muito? Tá certo. 

 

Entrevista 8  

 

Pesquisadora: Oi, C8! Até que fim conseguimos conversar, não foi?  

C8: (balança a cabeça afirmando). 

Pesquisadora: Me conta uma coisa como é teu nome completo? 

C8: R.B.S. 

Pesquisadora: Que nome bonito! Você tem quantos anos?  

C8: Tem oito. 

Pesquisadora: Você estuda, C8? 

C8: (balança a cabeça afirmando). 
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Pesquisadora: Estuda onde? 

C8: (silêncio) 

Pesquisadora: Ham? 

C8: Me esqueci. 

Pesquisadora: Esquecesse o nome da escola? Você mora aqui em recife? 

C8: (balança a cabeça negando). 

Pesquisadora: Não?  

C8: (balança a cabeça negando). 

Pesquisadora: Você mora onde? 

C8: Esqueci o nome da minha cidade. 

Pesquisadora: Esqueceu também, tá todo esquecido? ha.. muito bem.  

C8: (balança a cabeça afirmando). 

Pesquisadora: C8, me diz uma coisa, você vem pra tratamento aqui há muito tempo?  

C8: (balança a cabeça afirmando). 

Pesquisadora: Vem? Certo. E você já sentiu alguma dor, C8?  

C8: (balança a cabeça negando). 

Pesquisadora: Nunca sentiu dor em canto nenhum?  

C8: (balança a cabeça negando). 

Pesquisadora: Não? Já teve dor na pena, na barriga, na cabeça, ou em canto nenhum?  

C8: Na perna. 

Pesquisadora: Onde? 

C8: Na perna. 

Pesquisadora: Na perna?  

C8: (balança a cabeça afirmando). 

Pesquisadora: Faz tempo que você sentiu essa dor na perna?  

C8: (balança a cabeça afirmando). 

Pesquisadora: Faz? faz quanto tempo? Você lembra? 

C8: (balança a cabeça negando). 

Pesquisadora: Não? E era onde, na perninha onde? Mostra pra mim! 

C8: (coloca a mão na perna direito e mostra). 

Pesquisadora: Nessa perna direita?  

C8: (balança a cabeça afirmando). 

Pesquisadora: É? Certo! C8 he... Como era essa dor?  

C8: Ah, doía. 

Pesquisadora: Ham? Direto? 

C8: (balança a cabeça afirmando). 

Pesquisadora: Mas como? Você consegue me dizer como ela era? 

C8: (balança a cabeça negando). 

Pesquisadora: Ham?  

C8: (balança a cabeça negando). 

Pesquisadora: Se você pudesse imaginar uma figura dessa dor, como é que você 

imaginaria? Se você pudesse desenhar essa dor... faz de conta que você ia fazer uma 

desenho dessa dor você faria como?  

C8: (balança a cabeça negando). 

Pesquisadora: Com o que, que ela se parece? 

C8: Sei não. 

Pesquisadora: Sabe não? 

C8: (balança a cabeça negando). 

Pesquisadora: Mas ela doía o tempo todo? Ou ela ia e desaparecia? 

C8: Ficava doendo depois saia. 
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Pesquisadora: Era? Ia e voltava? 

C8: (balança a cabeça afirmando). 

Pesquisadora: Certo, C8, me diz uma coisa: se você pudesse dar uma nota pra essa sua 

dor na perna, onde zero é nenhum dor e dez é a pior dor, qual nota você daria pra essa 

sua dor? (mostrando a escala analógica)  

C8: (aponta para a figura). 

Pesquisadora: Três? É?  

C8: (balança a cabeça afirmando). 

Pesquisadora: Então era uma dor fraca? 

C8: (balança a cabeça afirmando). 

Pesquisadora: Era? Num era muito forte não? 

C8: Era um pouco forte. 

Pesquisadora: Então, dez é muito forte e zero não é nada, qual a nota que você daria? 

C8: Cinco (aponta para a figura).  

Pesquisadora: Cinco? É mais ou menos então? Né isso? 

C8: (balança a cabeça afirmando) 

Pesquisadora: Tá certo, e você teve / você tá tratando aqui o dodói é onde? Onde é o seu 

dodói?  

C8: (coloca a mão na perna). 

Pesquisadora: Na perna? Na perna esquerda? É?  

C8: (balança a cabeça afirmando). 

Pesquisadora: E você já teve dor nessa perna? 

C8: Não. 

Pesquisadora: Não? Só teve na outra? É? 

C8: (balança a cabeça afirmando). 

Pesquisadora: E você nunca teve dor de cabeça, dor nas costas, nada? 

C8: (balança a cabeça negando). 

Pesquisadora: Já fez exame? 

C8: (balança a cabeça afirmando). 

Pesquisadora: Já, quais foram os exames que você já fez? 

C8: Um bocado. 

Pesquisadora: Um bocado? E no exame tinha dor?  

C8: (balança a cabeça negando) 

Pesquisadora: Não? Nunca sentiu dor fazendo exame, não? Nem injeção nem nada?  

C8: (balança a cabeça negando). 

Pesquisadora: Muito bem! 

 

Entrevista 9 

 

Pesquisadora: C9, como é seu nome todo? 

C9: M.M.S. 

Pesquisadora: Joia! Quantos anos você tem?  

C9: Sete. 

Pesquisadora: Sete anos? Que linda! Você estuda onde? 

C9: Lá no é... eu não sei se você conhece / assim eu vou me mudar pra Garanhuns só 

que eu estudava lá no sítio... o nome da escola era...  

Pesquisadora: Certo. Você mora em Garanhuns agora? 

C9: Eu tô morando lá agora. 

Pesquisadora: Certo, você morava onde antes? 

C9: No sítio. 
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Pesquisadora: Ah... tá certo, no sítio? Joia. 

C9: ((balança a cabeça afirmando)). 

Pesquisadora: C9, Deixa eu te perguntar uma coisa, você já sentiu alguma dor?  

C9: Senti uma dor na perna. 

Pesquisadora: Na perna? qual foi a perna?  

C9: Eu não tô lembrada. 

Pesquisadora: Não tá lembrada qual foi a perna? 

C9: Foi essa aqui (levantando a perna esquerda). 

Pesquisadora: A perna esquerda? Tá certo. Me diga uma coisa, como era essa dor?  

C9: É... a dor era assim: a dor vinha daqui da virilha para o joelho, aí eu não conseguia 

andar (mostrando com a mão o percurso da dor). 

Pesquisadora: Vinha da virilha pro joelho? 

C9: Era (balança a cabeça afirmando). 

Pesquisadora: Certo, e como era essa dor? Você consegue dizer como ela era?  

C9: ((pausa)), não.  

Pesquisadora: Ham? 

C9: Ela era uma dor assim que... quando a pessoa... quando a pessoa / assim eu ficava 

em pé, não aguentava ficar em pé, na hora que eu ficava em pé, quando eu botava força 

aí vinha a dor.  

Pesquisadora: Ah... quando você ficava em pé, aí a dor vinha? Tá certo, mas eu quero 

saber o seguinte: essa dor parecia com o que?  

C9: (pausa) tá difícil de dizer. 

Pesquisadora: É difícil de dizer?  

C9: (silêncio). 

Pesquisadora: Como é que ela / ela parecia com o que? Se você pudesse fazer um 

desenho dessa dor, que desenho você faria dela? 

C9: Assim eu sentia dor só quando eu ficava em pé, né? Só que, as vezes, quando eu ia 

sentar eu não aguentava sentar por causa da dor, e a dor também ela... / não tem quando 

a gente he... a perna fica inchada? 

Pesquisadora: Ah... sim. 

C9: Aí é assim. 

Pesquisadora: Parecendo quando a perna fica inchada? 

C9: É. 

Pesquisadora: A sensação?  

C9: (balança a cabeça afirmando). 

Pesquisadora: Era uma sensação de que? 

C9: Era quando eu / assim foi a primeira... foi quase que eu botei o pé, aí quando eu 

botei o pé doeu, aí depois eu fiquei com trauma de botar pensando que ia doer. 

Pesquisadora: Entendi, mas aí você sentia como, quando sentia essa dor? 

C9: Sentia dor, só não sentia nada. 

Pesquisadora: Certo, tá joia, querida. Se você pudesse dar uma nota pra essa dor que 

você sentia na perna, onde zero é sem dor nenhuma e dez a pior dor que existe, qual é a 

nota que você daria pra essa dor... que você sentia na perna? (mostrando a escala 

analógica).  

C9: (aponta para a figura). 

Pesquisadora: Cinco?  

C9: Sim. 

Pesquisadora: Certo, ela aparecia e desaparecia? Ou doía o tempo todo? 

C9: O tempo todo. 

Pesquisadora: O tempo todo? Ou era só quando você botava o pé no chão?  
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C9: Quando eu boatava o pé no chão e se mexia. 

Pesquisadora: Ham, mas era o tempo todo? 

C9: Era. 

Pesquisadora: Certo, muito bem.  

 

Entrevista 10  

 

Pesquisadora: C10, fala pra mim o seu nome. 

C10: J.M.C. 

Pesquisadora: E quantos anos você tem? 

C10: Assim (mostra os cinco dedos das mãos). 

Pesquisadora: Cinco anos? 

C10: É. 

Pesquisadora: Muito bem, como é o nome da tua mãe?  

C10: V.S. 

Pesquisadora: Certo C10, me diz uma coisa, você já teve alguma dor?  

C10: Não. 

Pesquisadora: Nunca teve dor nenhuma?  

C10: Não. 

Pesquisadora: Nunca teve dor na barriga, na perna, na cabeça?  

C10: (balança a cabeça negando). 

Pesquisadora: Certo, você já / você tá tratando aqui faz tempo?  

C10: (balança a cabeça afirmando) Faz tempo que eu venho aqui por três dias. 

Pesquisadora: É? O que foi que você teve? Qual foi o dodói que você teve?  

C10: Foi... eu morava só que minha mãe disse que eu ia ficar doente se eu ficasse lá o 

tempo todo, aí ela... teve uma ideia se mudar de lá pra cá pra fica aqui tomando 

remédio... foi.  

Pesquisadora: Certo. E esse seu remédio é pra que? 

C10: É pra eu não morrer.  

Pesquisadora: Certo, mas você tinha / você teve algum dodói em algum lugar pra tomar 

remédio?  

C10: Não (balança a cabeça negando). 

Pesquisadora: Não? Certo, nunca teve dor nenhuma?  

C10: Não. 

Pesquisadora: Tá certo, e você tomou vacina hoje foi? 

C10: Tomei. 

Pesquisadora: Tomou injeção lá em cima?  

C10: Foi aqui (coloca a mão no braço esquerdo). 

Pesquisadora: Foi? 

C10: E eu não chorei. 

Pesquisadora: Não? Mas doeu um pouquinho? 

C10: Não, não doeu. 

Pesquisadora: Não doeu nada?  

C10: (balança a cabeça negando). 

Pesquisadora: Você é muito forte, né C10?  

C10: Aham (balança a cabeça afirmando). 

Pesquisadora: Certo, e nunca sentiu dor na perna, na barriga, na cabeça?  

C10: Não. 

Pesquisadora: Nada, nada, nada?  

C10: Não. 
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Pesquisadora: Tá certo, C10, era só isso. Obrigada. 

 

Entrevista 11 

 

Pesquisadora: Oi C11 me diz o teu nome completo? 

C11: J.L.V.S. 

Pesquisadora: Nossa, que nome grande, bonito. Deixa eu te perguntar uma coisa, você 

tem quantos anos? 

C11: Onze. 

Pesquisadora: Onze anos? Estuda? 

C11: (balança a cabeça afirmando). 

Pesquisadora: Estuda onde? 

C11: É... lá no Santa Sofia.  

Pesquisadora: Ah... é aqui no Recife? 

C11: É, Camaragibe. 

Pesquisadora: Camaragibe, tá certo. C11, me diga uma coisa, você já sentiu alguma 

dor?  

C11: Teve algumas, eu já tive aqui (coloca a mão no lado esquerdo do abdome). 

Pesquisadora: Aí? Na barriga?  

C11: Foi. 

Pesquisadora: É? Certo. Como era essa dor, C11? 

C11: Foi um dia desses que eu tava correndo aí isso aqui começou a doer (mão no lado 

esquerdo do abdome). 

Pesquisadora: Certo, certo, mas desse tratamento que você fez / você faz tratamento 

aqui há muito tempo? 

C11: Há um ano. 

Pesquisadora: Há um ano? Certo, e você começou a tratar aqui por que? 

C11: Porque eu tava é... / me encaminharam pra cá porque eu tava com um cisto na 

boca. 

Pesquisadora: Com um cisto? Certo, e você sentiu alguma dor já, por conta disso? 

C11: Não. 

Pesquisadora: Não? Nunca sentiu dor nenhuma no rosto?  

C11: Não. 

Pesquisadora: Certo, e essa dor na barriga que você sentiu? 

C11: Essa dor foi porque eu tava correndo lá na escola aí começou a doer... aí depois 

parou. 

Pesquisadora: Foi? Certo, e essa dor ela ocorreu somente uma vez? 

C11: uma vez. 

Pesquisadora: Uma vez? Certo, e como era essa dor? 

C11: Normal. 

Pesquisadora: Hum? Normal, normal como? O que você sentia, qual era a sensação da 

dor?  

C11: Leve. 

Pesquisadora: Leve? Certo, se você pudesse / ela se parecia com o que?  

C11: Sei explicar não. 

Pesquisadora: Se você pudesse pensar, assim, numa figura, num desenho pra fazer dessa 

dor, que desenho você faria, se você pudesse desenhar essa dor que você sentiu? 

C11: Sei não. 

Pesquisadora: Sabe não? Certo, e você já teve outra dor em algum outro canto, algum 

exame?  
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C11: Não. 

Pesquisadora: Não? Nunca sentiu dor nenhuma, né? 

C11: Não.  

Pesquisadora: Tá certo então (pausa), essa dor que você sentiu se você pudesse dar uma 

nota pra ela, tá certo? Onde zero é nenhuma dor e dez a pior dor que existe, qual é a 

nota que você daria pra essa sua dor, que você sentiu na barriga? (mostrando a escala 

analógica). 

C11: Média. 

Pesquisadora: Média quanto? 

C11: Cinco. 

Pesquisadora: Cinco? Tá certo, muito bem, C11, obrigada.  

 

Entrevista 12  

 

Pesquisadora: C12, me diga seu nome completo! 

C12: E.H.L.R.  

Pesquisadora: Muito bem. Você tem quantos anos? 

C12: Doze. 

Pesquisadora: Doze anos, e estuda onde? 

C12: Eu não tô estudando agora. 

Pesquisadora: Certo, mas quando você estudava, você estudava onde? 

C12: No Maria Lucena. 

Pesquisadora: Ah...você mora aqui em Recife mesmo? 

C12: (balança a cabeça afirmando). 

Pesquisadora: Ah.. tá bem. Faz quanto tempo que você tá sem ir à escola? 

C12: (pausa) Acho que ano passado eu parei era... nas férias de julho. 

Pesquisadora: Certo, mas aí daqui a pouco vai voltar, né? 

C12: (balança a cabeça afirmando). 

Pesquisadora: Tá querendo voltar?  

C12: (balança a cabeça afirmando). 

Pesquisadora: Lógico, e me diz uma coisa você tava fazendo que ano quando 

interrompeu? 

C12: Quinta série. 

Pesquisadora: Quinta série que agora é sexto ano, né isso?  

C12: (balança a cabeça afirmando). 

Pesquisadora: Tá joia, muito bem. Eu vou lhe fazer algumas perguntinhas e você disse 

que depois quer me entrevistar também... tudo bem... Depois você me pergunta, tá 

certo? 

C12: (balança a cabeça afirmando). 

Pesquisadora: Me diga uma coisa, faz tempo que você tá se tratando aqui?  

C12: (balança a cabeça afirmando), desde os sete anos. 

Pesquisadora: Desde os sete anos que você trata aqui? 

C12: (balança a cabeça afirmando). 

Pesquisadora: Muito bem. Me diga uma coisa, você já sentiu alguma dor? 

C12: (balança a cabeça afirmando). 

Pesquisadora: Já? Certo... onde era essa dor? 

C12: No braço. 

Pesquisadora: No braço? Muito bem, no braço esquerdo, é isso? 

C12: É, porque eu tinha um tumor.  
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Pesquisadora: Certo, você tinha um tumor no braço? Tá bom. E como era essa dor, 

C12?  

C12: Era forte he... eu dormia na minha cama né, só que eu me mexia muito, aí doía 

muito né. Aí eu comecei a dormir no sofá porque no sofá eu ficava parada sem me 

mexer, aí não doía. 

Pesquisadora: Entendi, certo... então assim, mas doía o tempo todo ou era uma dor que 

ia e voltava? 

C12: O tempo todo. 

Pesquisadora: É? Certo. 

C12: Assim, no começo do tratamento era, aí depois que tirou não ficou doendo mais 

não / agora não dói mais não. 

Pesquisadora: Certo, e faz quanto tempo isso? As dores começaram há quanto tempo? 

Há sete anos?  

C12: quando eu tinha sete anos, eu tenho doze. 

Pesquisadora: Certo, há seis anos, então? 

C12: É. 

Pesquisadora: Certo, oito, nove, dez, onze e doze. Há cinco anos?  

C12: (balança a cabeça afirmando). 

Pesquisadora: Certo, e durou quanto tempo entre a dor começar e você tirar o tumor? 

C12: Uns seis meses (pausa) um ano por aí. 

Pesquisadora: Certo, muito bem. 

C12: Mas depois, assim, começou a doer aí fui fazer a quimioterapia e foi parando de 

doer e foi desinchando. 

Pesquisadora: Entendi, mas C12, você consegue me dizer como era essa dor? 

C12: Era uma dor por dentro forte, muito forte. 

Pesquisadora: Certo, mas você consegue me dizer a sensação da dor? 

C12: Ruim. 

Pesquisadora: Ruim, né? Era uma sensação ruim? 

C12: (balança a cabeça afirmando). 

Pesquisadora: Mas se você conseguisse é / você conseguiria me dizer com que ela se 

parece? Com o que ela se parecia? Se você pudesse, assim, pensar em alguma coisa, 

com o que ela se parecia? 

C12: Assim, um monte de faca por dentro. 

Pesquisadora: Um monte de faca por dentro do teu braço? Entendi, tá certo. E me diga 

uma coisa se você pudesse fazer um desenho dessa dor, então você faria como?  

C12: Um monte de faca.  

Pesquisadora: Um monte de faca, isso mesmo. Muito bem, vou botar aqui tá certo? 

(pausa). E agora, quais são as perguntas pra mim? 

C12: O que é fonoaudióloga?  

Pesquisadora: O que é fonoaudióloga? Muito bem, fonoaudióloga é uma pessoa que se 

forma em Fonoaudiologia e que pode trabalhar com várias pessoas... criança, adulto, 

bebê.  

C12: É que nem terapeuta ocupacional, é? 

Pesquisadora: Não, é um tipo de terapeuta, mas não é terapeuta ocupacional. A 

Fonoaudiologia trabalha principalmente com a comunicação, tá certo? Então trabalha, 

avalia como as pessoas falam, como as pessoas se comunicam... e tem também uma 

outra área da Fono que ajuda as pessoas que têm problema de mastigação, de engolir. 

C12: E os bebês, assim, que não fala também? 

Pesquisadora: Também. Ajuda os bebês que não fala, mas bebezinho não precisa falar, 

né? 
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C12: Assim, quando já tá com quatro anos? 

Pesquisadora: É, ajuda essas crianças que já têm quatro anos e não falam, e ajuda 

também alguns bebezinhos que não consegue se alimentar mamando no peito da mãe, aí 

as fonoadiólogas vão lá e ajudam também essas criancinhas a conseguirem se alimentar 

pela boca. Tá certo? Mais alguma pergunta?  

C12: (balança a cabeça negando), não. 

Pesquisadora: Muito bem, você é muito curiosa viu, dona moça. Agora me diga uma 

coisa se você pudesse dar uma nota pra essa sua dor do braço, que você sentia no braço, 

onde zero é nenhuma dor e dez a pior dor possível, que nota você daria pras dores que 

você sentia no braço? (mostrando a escala analógica) 

C12: (coloca o dedo na escala), é... acho que é essa aqui porque a pior dor... a pior dor 

que eu já tive foi ela, né, mas, assim, eu acho que outras pessoas sentiram mais, né? 

Pesquisadora: Ô, querida eu entendo o que você tá dizendo, mas eu quero saber a sua 

pior dor?  

C12: Foi essa (colocando o dedo na escala). 

Pesquisadora: Foi dez, né? 

C12: (balança a cabeça afirmando). 

Pesquisadora: Muito bem.  

 

Entrevista 13  

 

Pesquisadora: E aí, C13? Fala o teu nome completo. 

C13: A.T.S. 

Pesquisadora: Quantos anos você tem? 

C13: Nove. 

Pesquisadora: Nove anos. Você estuda onde? 

C13: (silêncio)  

Pesquisadora: Qual é a série que você faz? 

C13: Quarta, quinto ano. 

Pesquisadora: Ah... beleza, já sabe ler? 

C13: Mais ou menos. 

Pesquisadora: Mais ou menos, tá aprendendo agora, né? 

C13: (balança a cabeça afirmando). 

Pesquisadora: C13, me diga uma coisa, faz tempo que você vem aqui? Tratar aqui?  

C13: Um bocado. 

Pesquisadora: Faz muito tempo? Mais ou menos quanto tempo? 

C13: Uns seis anos por aí.  

Pesquisadora: É? Você vem tratar o que aqui?  

C13: Esse caroço (colocando a mão no lado esquerdo do rosto). 

Pesquisadora: Certo, e você já sentiu, C13, alguma dor?  

C13: Não. 

Pesquisadora: Nunca teve dor? 

C13: (balança a cabeça negando). 

Pesquisadora: Dor de nada? Nunca teve dor na barriga, na perna? 

C13: Ah... teve. 

Pesquisadora: E aqui (se referindo ao caroço). 

C13: Não. 

Pesquisadora: Aqui no rosto nunca teve dor? 

C13: Não. 

Pesquisadora: Nunca sentiu dor na boca? Em canto nenhum? 
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C13: (balança a cabeça negando). 

Pesquisadora: E outras dores, já sentiu?  

C13: (balança a cabeça afirmando). 

Pesquisadora: Onde?  

C13: Na barriga, na perna, no braço. 

Pesquisadora: É? Qual foi uma dor assim que você lembra muito?  

C13: Dor de barriga. 

Pesquisadora: Dor de barriga? Faz muito tempo?  

C13: Eu tenho de vez em quando.  

Pesquisadora: E como era essa dor que você sente na barriga?  

C13: (fala algo incompreensível)  

Pesquisadora: Uma dor doente? 

C13: Doendo, ficava doendo. 

Pesquisadora: Fica doendo, é? Mas você sabe como ela é? 

C13: Não. 

Pesquisadora: O que é que você sente quando tem ela?  

C13: Nada. 

Pesquisadora: Nada? Ela se parece com o que, essa dor?  

C13: Não sei. 

Pesquisadora: Hum? E você já fez algum exame?  

C13: Eu faço exame. 

Pesquisadora: Faz exame aqui? 

C13: (balança a cabeça afirmando). 

Pesquisadora: Como é o exame que você faz?  

C13: Nem sei como é, nem se lembro tanto. 

Pesquisadora: Não lembra tanto não? Porque faz tempo que tu não faz? 

C13: Demora, eu faço exame, mas não consigo lembrar não. 

Pesquisadora: E você sente dor quando faz o exame? 

C13: Não. 

Pesquisadora: Não, né? Só essa dor da barriga que você se lembra?  

C13: É. 

Pesquisadora: E se tu pudesse desenhar essa tua dor da barriga, você ia desenhar ela 

como?  

C13: Não sei.  

Pesquisadora: Não sabe?  

C13: (balança a cabeça negando). 

Pesquisadora: E quando você sente essa dor é o tempo todo? Ou ela aparece e 

desaparece?  

C13: Ela aparece e desaparece. 

Pesquisadora: É? Tá certo. 

C13: Uns cinco minutos por aí.  

Pesquisadora: Fica uns cinco minutos depois some? 

C13: Não sei dizer. 

Pesquisadora: Se você pudesse dar uma nota, C13, pra essa dor que você sente na 

barriga, uma nota pra ela onde zero é nenhuma dor e dez a pior dor possível, que nota 

você daria pra essa dor? (mostrando a escala de dor)  

C13: Oito.  

Pesquisadora: Oito? Hum ((pausa)) muito bem, e desse dodoi que você vem tratar aqui 

você não sente dor nenhuma? 

C13: (balança a cabeça negando)  
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Pesquisadora: Nunca sentiu nada? 

C13: Não. 

Pesquisadora: Muito bem, C1, Obrigada.  

 

Entrevista 14  

 

Pesquisadora: Muito bem. Como é seu nome completo? 

C14: J.C.G. S. 

Pesquisadora: Que nome mais bonito! C14, quantos anos você tem? 

C14: Oito anos. 

Pesquisadora: É mesmo? Você estuda? 

C14: Estudo. 

Pesquisadora: Estuda onde? 

C14: É... no Lions. 

Pesquisadora: No Lions, é? Aqui em Recife? 

C14: Não. 

Pesquisadora: Onde é que você mora? 

C14: Em Olinda. 

Pesquisadora: Ah... tu moras em Olinda? Legal! E você tem irmãos? 

C14: Eu tenho uma irmã. 

Pesquisadora: É? maior ou mais nova? 

C14: Maior. 

Pesquisadora: Mais velha? 

C14: (balança a cabeça afirmando). 

Pesquisadora: Ah... muito bem. C14, deixa eu te perguntar uma coisa, você vem aqui há 

muito tempo? Você já veio aqui outras vezes? 

C14: Não. 

Pesquisadora: É a primeira vez, é? 

C14: (balança a cabeça afirmando). 

Pesquisadora: Tá certo. C14, você já sentiu alguma dor?  

C14: Já. 

Pesquisadora: Já? Onde foi essa dor? 

C14: Na barriga. 

Pesquisadora: Certo, que mais?  

C14: Uma dor na pele. 

Pesquisadora: Na pele? Onde? 

C14: Eu não sei não. 

Pesquisadora: Na pele, ou na perna? 

C14: (levanta a perna direita e passa a mão no joelho). 

Pesquisadora: Ah... na parte da frente da perna?  

C14: (balança a cabeça afirmando). 

Pesquisadora: Certo, mas qual foi / qual é a que você quer falar pra mim, a da perna? 

Essa dor da perna... É?  

C14: (balança a cabeça afirmando). 

Pesquisadora: Essa sua dor da perna dói a muito tempo?  

C14: (balança a cabeça afirmando). 

Pesquisadora: Há quanto tempo mais ou menos?  

C14: É... seis meses. 

Pesquisadora: É? Há seis meses? Certo, e essa dor é como? Como é que é essa dor?  

C14: É quando eu sento, aí quando eu vou me levantar, aí dói. 
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Pesquisadora: Ah... por isso que o teu pai tava te ajudando a vir pra cá? 

C14: (balança a cabeça afirmando). 

Pesquisadora: Certo, quando vai levantar é que dói né? 

C14: (balança a cabeça afirmando). 

Pesquisadora: Mas como ela é, C14? Como é que você poderia me explicar como é essa 

dor? 

C14: Ela é assim / aí quando eu vou andando aí ela fica doendo aí eu sento e mainha 

fica pedindo pra eu esticar a perna aí ela dói, aí eu me levanto ela dói. 

Pesquisadora: Entendi, entendi. Mas se você pudesse me explicar qual é a sensação, o 

que é que você sente? Tu conseguiria me explicar?  

C14: Eu sinto... uma dor. 

Pesquisadora: Certo, se tu pudesse fazer um desenho ela se parece com o que essa dor? 

C14: .. como uma bola. 

Pesquisadora: Como uma bola? 

C14: (balança a cabeça afirmando). 

Pesquisadora: É? Certo, mas se você pudesse fazer um desenho tá certo dessa dor...que 

desenho você faria? 

C14: A minha perna, e isso aqui inchado (colocando a mão sobre o joelho). 

Pesquisadora: Ah... tá certo, a sua perna com isso daí inchado?  

C14: (balança a cabeça afirmando). 

Pesquisadora: Muito bem! Agora essa dor... ela dói o tempo todo, ou ela aparece e 

desaparece? 

C14: Ela só / ela fica. 

Pesquisadora: O tempo todo? 

C14: (balança a cabeça afirmando). 

Pesquisadora: É? Tá certo (pausa), se você pudesse dar uma nota pra essa sua dor onde 

zero é nenhuma dor e dez é a pior dor possível que nota você daria? (mostrando a escala 

de dor). 

C14: (aponta). 

Pesquisadora: Qual?  

C14: Assim (apontando para a figura). 

Pesquisadora: Daria nota cinco? 

C14: (balança a cabeça afirmando). 

Pesquisadora: Certo, muito bem.  

 

Entrevista 15 

 

Pesquisadora: Me fala o teu nome completo. 

C15: M.H.S.A. 

Pesquisadora: Muito bem! Você tem quantos anos? 

C15: Seis 

Pesquisadora: Seis anos. 

C15: Só que todo mundo me chama de, C15... 

Pesquisadora: C15, né! Porque o nome é muito grande, né? Ou não? 

C15: É!! 

Pesquisadora: É? Muito bem... 

Pesquisadora: C15, você tem seis anos...você estuda? 

C15: Estudo! 

Pesquisadora: Tu estuda onde? 

C15: Ehhhh.. Monte Castelo 
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Pesquisadora: Hum. Você mora aqui em Recife? 

C15: Moro em Olinda 

Pesquisadora: Ah...Tá! Mora lá em Olinda, né? 

C15: É Longe!! 

Pesquisadora: É longe? E você veio pra cá pra fazer o que? Pra tratar? 

C15: Aham!! 

Pesquisadora: Foi? Certo! Veio tratar esse dodói aí? 

C15: É! 

Pesquisadora: É? Muito bem!! 

Pesquisadora: Me diga uma coisa, você já sentiu alguma dor? 

C15: Não! Só aqui assim. Só no caroço e nessa feridinha aqui que tem. 

Pesquisadora: Certo... 

Pesquisadora: Você teve um caroço? Onde foi seu caroço? 

C15: (Mostra) 

Pesquisadora: Aí nesse lugar, né? 

C15: Aí botou um negocio, aí ficou assim essa feridinha 

Pesquisadora: Tô entendendo. Certo! 

Pesquisadora: E você sentiu dor? Nesse caroço aí? 

C15: (Balança a cabeça afirmando) 

Pesquisadora: Sentiu? Muito bem, e onde era? Era aí no pescoço, né? Tá certo... 

Pesquisadora: E como era essa dor, C15? 

C15: Não sei... 

Pesquisadora: Tu consegue dizer pra mim como era essa dor? 

C15: Como assim? 

Pesquisadora: Ela se parecia com o que? 

C15: (balança a cabeça negativamente) 

Pesquisadora: Quando você sentia ela... Você consegue lembrar? 

C15: Só em vez e quando assim... 

Pesquisadora: De vez em quando, certo! E se... E quando você lembra assim de vez em 

quando... Como era essa dor? 

C15: (balança a cabeça negativamente) 

L Se você pudesse fazer um desenho da sua dor, que desenho você faria? 

C15: Não sei! 

Pesquisadora: Ela parecida com o que? 

C15: É porque esses dias eu num fui pra escola não, aí... 

Pesquisadora: Nos dias que estava doendo? 

C15: (balança a cabeça positivamente) 

Pesquisadora: Certo, mas se você ficar pensando... Deixa eu ver... Como é essa dor? 

Com o que essa dor parecia? Você lembra de alguma coisa? 

C15: Só doía quando eu corria, brincava... essas coisas 

Pesquisadora:: Hum... Certo! E era uma dor parada? 

C15: Não! 

Pesquisadora: Era uma dor... Como era essa dor? 

C15: Ela vinha e depois passava. 

Pesquisadora: Certo! E quando ela vinha você sentia o que, assim, no lugar? 

C15: Um... Doendo (faz um gesto com a mão abrindo e fechando os dedos). Aí eu ia, 

que tava brincando, aí eu sentia a dor e morgava. 

Pesquisadora: Aí morgava? Aham... 

Pesquisadora: Mas aí, quando ela vinha... você sentia como, ela? 

C15: Como uma formiguinha coisando 
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Pesquisadora: Ahh! Como? Fala de novo! 

C15: Uma formiguinha beliscando, aí... 

Pesquisadora: Ah! Como uma formiguinha beliscando, era? E ela beliscava forte ou 

fraco? 

C15: Forte! 

Pesquisadora: Ahh! Muito bem! 

Pesquisadora: E começou há muito tempo essa dor?  

C15: Há muito tempo não. 

Pesquisadora: Faz pouco tempo? 

C15: (balança a cabeça positivamente) 

Pesquisadora: É! Tá certo! E ela doía só uma vez, ou ela aparecia e desaparecia? Ou ela 

doía o tempo todo? Como era? 

C15: Só uma vez. 

Pesquisadora: Mas você me disse que ela aparecia e desaparecia... 

C15: (balança a cabeça positivamente) 

Pesquisadora: Ficava doendo e daqui a pouco desaparecia e você parava de brincar, né 

isso? 

C15: Não! Quando aparecia eu parava de brincar. Aí passava e eu ia e brincava 

Pesquisadora: Ah! Tá certo! 

Pesquisadora: Se você pudesse dar uma nota pra essa sua dor, tá certo... agora é uma 

nota. Onde zero é nota zero.. não dói nada nada nada. E dez é a maior dor que existe. 

Qual é a nota que você daria pra essa dor que você sentiu aí no pescoço? De zero até 

dez. Qual é a nota que você daria? 

C15: Esse daqui? 

Pesquisadora: É! 

Pesquisadora: Onde zero é dor nenhuma 

C15: O de um 

Pesquisadora: Era só um? Era uma dor fraca? Assim, oh! Tu ficava assim, bem feliz, 

quando tu sentia dor, ou tu ficava assim um pouquinho? Ou tu ficava mais triste? Ou tu 

ficava chorando bem muito? Qual é a nota que você dava? 

C15: Eu ficava triste? 

Pesquisadora: Qual dessa daqui? Anota pra mim. Muito tristão, mais ou menos? Ou um 

pouquinho? 

C15: Aqui! 

Pesquisadora: Nota 6... Muito bem! 

Pesquisadora: Ok!! Só foi isso!! Não foi rápido? 

Pesquisadora: Você quer falar mais alguma coisa? 

C15: (balança a cabeça negativamente) 

Pesquisadora: Obrigada, viu! 

 

Entrevista 16  

 

Pesquisadora: Muito bem, C16! Quantos anos você tem ? Fala seu nome completo. 

C16: Meu nome é K.L.F.A. 

Pesquisadora: Muito bem! Você é muito linda, viu! E ainda mais botou batom pra 

filmagem, né? Deixa eu te perguntar, C16, você tem quantos anos? 

C16: Doze 

Pesquisadora: Doze anos, né? Você estuda? 

C16: Estudava 

Pesquisadora: Estudava? Estudava onde? 
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C16: Lá na Escola Adolfo em Rondonópolis 

Pesquisadora: Certo. Você é de onde? 

C16: Eu sou daqui mesmo de Recife. 

Pesquisadora: Mas tá morando fora, né? 

C16: Isso! Eu morei lá, aí vim pra cá agora pra fazer o tratamento. 

Pesquisadora: Você morou lá onde? 

C16: Em Rondonópolis 

Pesquisadora: Certo 

C16: Aí eu vim pra cá pra continuar o tratamento aqui. 

Pesquisadora: Você parou de estudar por causa do tratamento? 

C16: Foi! 

Pesquisadora: Foi? Certo! 

Pesquisadora: E a tua doença começou quando? 

C16: Começou em 2010. 

Pesquisadora: Em 2010? Certo! E... desde lá você tá sem estudar? 

C16: Sim! 

Pesquisadora: Desde que começou? 

C16: Aí esse ano eu entrei de novo. Só que aí, quando voltou a Leucemia, eu tive que 

parar de novo pra vim pra cá. 

Pesquisadora: Pra vir pra cá se tratar, né? Tá certo... Você já sentiu alguma dor? 

C16: Já! 

Pesquisadora: Já? Onde era essa dor? 

C16: Era mais nas veias quando eu tomava as quimio muito forte. Aí doía bastante. 

Pesquisadora: A quimioterapia? 

C16: Isso! 

Pesquisadora: Certo! E como era essa dor, C16? Você pode me dizer como era ela? 

C16: Era... Era tipo... Não sei explicar. Tipo... muito aguda, assim. Muito aguda. 

Pesquisadora: Mas se você pudesse comparar essa dor a alguma coisa que lhe vem à 

cabeça. Com o que ela se parecia... O que você diria? 

C16: Fogo! 

Pesquisadora: Fogo?  

C16: (Balança a cabeça positivamente). 

Pesquisadora: Entendi! Era só na hora da quimio que você sentia? 

C16: Era!! 

Pesquisadora: Entendi! E por quanto tempo ficava doendo? 

C16: Até acabar a quimio. Aí depois doía só um pouco mais e depois parava 

Pesquisadora: Certo! E você tomava essa quimio por quanto tempo? 

C16: As vezes tinha de 6 horas, de 3 horas, de 1 hora... 

Pesquisadora: Entendi! E o tempo que ficava tomando ficava doendo? 

C16: (Balança a cabeça positivamente). 

Pesquisadora: E era uma dor, C16, que ia e vinha ou ficava doendo permanentemente? 

C16: Permanentemente 

Pesquisadora: Entendi, tá certo. E essa dor começou pela primeira vez na primeira 

quimio? 

C16: Isso! 

Pesquisadora: E você tomou quantas... mais ou menos? Você lembra? 

C16: Não lembro... que eu ficava internada, aí cada internação eu fazia essas quimios. 

Aí eu internei quatro vezes de dez dias. 

Pesquisadora: Certo. Aí durante a internação você fazia, né isso? 

C16: Aham 
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Pesquisadora: Muito bem! Se você pudesse, C16, dar uma nota pra essa dor que você 

sentia, onde zero é nenhuma dor e dez a pior dor possível, que nota você daria? 

C16: Eu acho que eu daria oito ou nove. 

Pesquisadora: Oito ou nove? 

C16: É! 

Pesquisadora: Muito bem! Tá certo. 

Pesquisadora: Muito bem, querida! Tá vendo como foi rápido? 

Continuação 

Pesquisadora: Complementando, né C16?! 

C16: Balança a cabeça positivamente. 

Pesquisadora: Da Leucemia mesmo, sem contar a quimioterapia... o procedimento, da 

Leucemia você sentia alguma coisa.. alguma dor? 

C16: Senti! Sentia tontura, dor de cabeça, dores nas pernas... A primeira vez que eu 

internei, que eu descobri que estava com Leucemia, eu fiquei sem andar. 

Pesquisadora: Sem andar? 

C16: É! Eu tive que ficar dopada... só com morfina. Dormindo o tempo todo. 

Pesquisadora: Ah é? 

C16: Aham. 

Pesquisadora: E faz tempo isso? 

C16: Faz bastante tempo. Foi em 2010. 

Pesquisadora: Logo quando começou, né? 

C16: Aham. 

Pesquisadora: E você precisava ficar dopada porque a dor era muito forte? 

C16: Muito forte. Não tinha nada que parava. 

Pesquisadora: A dor nas pernas? 

C16: Era! Eu tinha que ficar dopada. Tinha dormência nos lábios também... não 

conseguia quase comer. 

Pesquisadora: Entendi! E essa dor que você sentia nas pernas você consegue me 

descrever como era? 

C16: Sim... era muito forte. Era tipo que tava amassando assim... amassando, tipo, a 

perna. 

Pesquisadora: Se você pudesse pensar numa coisa, num desenho... como é que seria? 

C16: Um caminhão passando na minha perna. 

Pesquisadora: Um caminhão passando nas pernas, é? 

C16: É! 

Pesquisadora: Então era dor mesmo, não é? 

C16: Era! 

Pesquisadora: Muito bem. E pra essa dor das pernas, se você pudesse dar uma nota de 

zero a dez, que nota você daria? 

C16: Dez! 

Pesquisadora: Essa é dez? 

C16: (Balança a cabeça positivamente) 

Pesquisadora: Muito bem. E era uma dor que ia e vinha ou ela doía o tempo todo. 

C16: O tempo todo. 

Pesquisadora: O tempo todo também? 

C16: (Balança a cabeça positivamente) 

Pesquisadora: Muito bem. Ok! 

 

Entrevista 17  
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Pesquisadora: E aí, C17, fala pra mim o teu nome completo. 

C17: J.M.S. 

Pesquisadora: Você é muito linda e está toda maquiada 

C17: Obrigada! 

Pesquisadora: E foi tudo bem na consulta: 

C17: Foi! 

Pesquisadora: Foi tudo joia? 

C17: (Balança a cabeça positivamente). 

Pesquisadora: Muito bem, C17! Me diga uma coisa, essa sua... Você está vindo tratar o 

que aqui? 

C17: Foi um tumor. 

Pesquisadora: Certo... E onde foi esse tumor? 

C17: No rins. 

Pesquisadora: No rins.. muito bem. Qual foi o rim? 

C17: O esquerdo. 

Pesquisadora: Ahh! O esquerdo? 

C17: (Balança a cabeça positivamente). 

Pesquisadora: Muito bem. E faz tempo que começou? 

C17: Vai fazer um ano. 

Pesquisadora: Entendi. Tu tais estudando agora? 

C17: Tô! Quarto ano. 

Pesquisadora: Quarto ano, é? Eita, que joia! E você estuda há quantos anos? Você sabe? 

C17: Deixa eu ver... Eu comecei a estudar com quarto anos de idade... então, já faz bem 

uns... tô com dez... 

Pesquisadora: Ah! Você tem dez anos, né? Então já faz seis anos, né isso? 

C17: É! 

Pesquisadora: Muito bem. 

C17: É que eu não sou boa de matemática não. Eu sou horrível. 

Pesquisadora: Tu és horrível de matemática? Me diz o telefone da tua mãe! 

C17: É 971... 

Pesquisadora: Muito bem, C17, me fala uma coisa: então você tá tratando esse tumor já 

há um ano, né isso? 

C17: (Balança a cabeça positivamente). 

Pesquisadora: Você já sentiu alguma dor? 

C17: Já!. Foi.. a gente descobriu através da minha irmã caçula. Eu sempre tive cuidado 

nas minhas coisas e ela não. Aí ela acabou o lápis dela e pediu o meu. Aí eu disse: dou 

não, você acabou o seu porque quis. Aí ela deu uma pesada do lado do meu rins 

esquerdo. Aí, a partir desse dia, meu rins começou... um lado ficar mais alto que o 

outro. Aí começou aquela dor. Eu fui pro médico e ele passou remédio de rins. Aí 

depois, com esse remédio, parou. Com oito dias começou a crescer a barrica. O médico 

de Buenos Aires, onde eu moro, começou a suspeitar de baço, mas não era baço. 

Pesquisadora: Hum... Entendi. Aí tudo começou com essa história do lápis? 

C17: (Balança a cabeça positivamente). 

Pesquisadora: Foi até bom, né? Porque terminou descobrindo, né? 

C17: É! 

Pesquisadora: Muito bem, C17, você lembra como era essa dor? 

C17: Lembro! É porque eu sempre corria muito... aí toda vez que eu corria a dor não 

batia não. Aí quando eu parava e sentava, começava aquela dor chata. Aí, a partir desse 

dia, minha vó foi dar banho em mim e viu o caroço do lado da minha barriga. Aí me 

levou para Buenos Aires, fez uma ultrason e suspeitou de baço, mas não era baço. 
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Encaminhou aqui pro Recife. Fui no IMIP, mas não tinha vaga. Vim pra aqui tinha 

vaga, se internei e hoje eu tô aqui... 

Pesquisadora: E me diga uma coisa, como era essa dor? Se tu pudesse me dizer, assim, 

exatamente como ela era... como é que tu me diria? 

C17: Essa dor era meia chata. Ela pegava mais ou menos daqui (apontando), do meio da 

barriga prá cá... do lado do rim. 

Pesquisadora: Certo! 

C17: Aí todo dia eu tinha mania de correr lá no campo, atrás de casa. Quando eu parava 

essa dor batia. Do lado da barriga. Pegava do meio até aqui atrás. 

Pesquisadora: Certo, mas se você pudesse dizer a sensação da dor... como era que tu 

sentia ela? 

C17: Horrível... horrível! 

Pesquisadora: E se você pudesse me dizer, assim, com o que ela se parecia? 

C17: Deixa eu ver.... com uma picada de marimbondo... porque eu já levei uma aqui no 

nariz e meu nariz ficou inchado. Doeu muito. 

Pesquisadora: Ela parecia com uma picada, é? 

C17: Era! Aí de vez enquando batia uma dorzinha fina em mim... Aí como eu disse 

antes, minha vó me levou pro médico... ela que veio se internar comigo aqui no Recife. 

Aí fiquei oito dias internada. Aí no dia que eu recebi alta, minha tia veio ficar comigo. 

Aí eu fui pra casa da minha prima em Olinda, que hoje ela tá morando lá onde eu moro, 

no sítio. Aí a partir desse dia eu comecei a vim se tratar com Dra. Marina. 

Pesquisadora: E se você pudesse dar uma nota pra essa sua dor no começo, que você me 

falou do rim... que nota você daria? Onde zero é nenhuma dor e dez a pior dor que 

existe. 

C17: É a dez! 

Pesquisadora: Era dez? Era muito doida, então, né? 

C17: (Balança a cabeça positivamente). 

Pesquisadora: Muito bom. E essa dor era assim: ela ia e vinha ou ela doía o tempo todo? 

C17: Ela ia e vinha. 

Pesquisadora: Tá certo. E você lembra quanto tempo ficou com essa dor até ela 

melhorar? 

C17: Mais ou menos uns dois meses. 

Pesquisadora: Ficou... Certo! Era onde? Mostra pra mim! 

C17: Era aqui! Do lado do rins esquerdo. 

Pesquisadora: Certo! E isso faz quanto tempo atrás? Um ano? 

C17: É! 

Pesquisadora: Tá certo. E você sentiu alguma outra dor no seu tratamento? 

C17: Não! 

Pesquisadora: Só foi essa dor? 

Pesquisadora: Somente! E ela parecia com que, mesmo: 

C17: Com picada de marimbondo. 

Pesquisadora: Era? Era só num lugar assim? 

C17: Era! 

Pesquisadora: Muito bem... tá joia! 

 

Entrevista 18  

 

Pesquisadora: Como é o seu nome? 

C18: G.M.S. 

Pesquisadora: Você me falou que tinha 12 anos, não é isso? 
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C18: É 

Pesquisadora: Você tá tratando aqui há quanto tempo? 

C18: 5 

Pesquisadora: 5 anos? 

C18: (balança a cabeça afirmativamente) 

Pesquisadora: É? 

C18: (balança a cabeça afirmativamente) 

Pesquisadora: E você veio pra cá por que? 

C18: Foi assim: A doutora do posto onde eu morava / eu tava com umas dores aí ela 

disse que poderia ser suspeita de câncer. Aí ela me passou prá cá urgente. 

Pesquisadora: Entendi. E onde é que você morava? 

C18: Em Dois Unidos. 

Pesquisadora: Certo. E essas dores eram onde? 

C18: No pescoço 

Pesquisadora: No pescoço? 

C18: (balança a cabeça afirmativamente) 

Pesquisadora: Certo. E como era era dor? 

C18: Uma dor forte, assim... normal. Vomitando direto 

Pesquisadora: Hurum 

C18: Tendo febre...Aí ela pegou/ aminha mãe foi me levar no posto... ela pegou e me 

passou pra cá. Aí quando a gente chegou aqui fez vários exames e não era, era tireoide. 

Pesquisadora: Entendi. E aí... então você não teve câncer? 

C18: Não! 

Pesquisadora: O que você teve foi um problema na tireóide? 

C: (balança a cabeça afirmativamente) 

Pesquisadora: Certo! E aí me diga uma coisa... E você / e como era essa dor? 

C18: Forte, muito forte (abrindo e fechando a mão) Assim, a gente não sentia muito, né. 

Era tipo uma bola, um caroço. Aí era muito forte. 

Pesquisadora: Era tipo uma bola onde? 

C18: Na minha garganta. 

Pesquisadora: Certo. 

C18: Só que a minha tireoide não pulou pra fora. É igual a da minha mãe. Fica dentro. 

Pesquisadora: Certo, certo, certo. Mas se você pudesse lembrar como era essa dor? 

Como você sentia essa dor, C18? Você conseguiria me descrever? 

C18: (sorrir desconfiada) 

Pesquisadora: Se você pudesse lembrar dela assim... como é que ela era? 

C18: Vinha lá de dentro (passando a mão na região do pescoço, abrindo e fechando a 

mão) Isso começou com a... garganta inflamada. Aí depois a gente descobriu. Eu não 

comia nada. Era uma dor fina que vinha lá de dentro. 

Pesquisadora: Certo. Fina, era? 

C18: Era. 

Pesquisadora: Que mais? 

C18: Só isso só. 

Pesquisadora: Certo! E ela se parecia com o que? Se você pudesse é... fazer um desenho 

dessa dor, com o que que ela se pareceria? 

C18: Sei lá... eu achava que tinha câncer também  

Pesquisadora: Você chegou a se operar? 

C18: Não 

Pesquisadora: Não, né? Só fez tomar remédio e se tratar?  

C18: (Balança a cabeça positivamente) 
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Pesquisadora: Muito bem. Ok! Há quanto tempo essa sua dor começou pela primeira 

vez? 

C18: Foi em 2008. Foi quando eu vim prá cá. 

Pesquisadora: Há uns 5 anos, né? 

C18: É 

Pesquisadora: Muito bem. Você sentia ela/ ela doía o tempo todo, ela ia e voltava ou 

doeu somente uma vez? 

C18: Só uma vez só. Aí ela foi embora e começou: vômito, dor de cabeça, febre  

Pesquisadora: Mas a dor na garganta foi só uma vez? 

C18: Foi.  

Pesquisadora: Certo. E se você pudesse dar uma nota pras dores que você sentiu, pra 

aquela dor que você sentiu, onde zero é nenhuma dor e dez a pior dor possível. Qual a 

nota que você daria pra aquela dor? 

C18: 7 

Pesquisadora: 7? Muito bem! 

 

Entrevista 19  

 

Pesquisadora: Como é seu nome todo? 

C19: M.C.B.S 

Pesquisadora: C19 é um nome lindo, não é? Quantos anos você tem? 

C19: 7 

Pesquisadora: 7 anos, C19? Você estuda? 

C19: (balança a cabeça positivamente) 

Pesquisadora: Estuda onde? 

C19: Maria... 

Pesquisadora: É aqui em Recife? 

C19: Não, Vertente. 

Pesquisadora: Ah... Você mora em Vertente? Que série você faz? 

C19: Segunda. 

Pesquisadora: Segunda! Já sabe ler alguma coisa? 

C19: (balança a cabeça positivamente) 

Pesquisadora: É mesmo? Que coisa boa! Muito bem! E você trata aqui há quanto 

tempo?  

C19: (silêncio) 

Pesquisadora: Faz tempo? 

C19: Faz. 

PESQUISADORA: Certo! C19, me diga uma coisa: você já sentiu alguma dor? 

C19: Não 

Pesquisadora: Nunca sentiu dor nenhuma? 

C19: Não! 

Pesquisadora: Nada? 

C19: Não! 

Pesquisadora: Você vem aqui tratar o que? 

C19: É... do meu olho. 

Pesquisadora: Qual é o olhinho que você vem tratar. 

C19: Esse (apontando para o olho esquerdo) 

Pesquisadora: E você já sentiu alguma dor nesse olho?  

C19: Não. 

PESQUISADORA: Nunca?  
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C19: (balança a cabeça negativamente) 

Pesquisadora: Ele nunca doeu nada? 

C19: Não. 

Pesquisadora: E você já fez que tratamento pra ele? 

C19: Eu já fiz o da lanterna que bota (apontando para o olho esquerdo) 

Pesquisadora: Como é esse da lanterna? 

C19: É um negocio, um capacete que bota e no olho aqui. 

Pesquisadora: Ah... você já fez esse tratamento? 

C19: (balança a cabeça positivamente) 

Pesquisadora: E esse tratamento provocou alguma dor em você? 

C19: Não. 

Pesquisadora: Não? Que bom! E que mais, já teve outro tratamento, Já tomou remédio? 

C19: Já. 

Pesquisadora: Já? E como era esse remédio? 

C19: Era de gotinha.  

Pesquisadora: De gotinha? Hum. E já tomou alguma injeção pra esse dodói aí do olho? 

C19: Não. 

Pesquisadora: Nadinha? 

C19: (balança a cabeça negativamente) 

Pesquisadora: Já fez algum exame que doeu? 

C19: (balança a cabeça negativamente) 

Pesquisadora: Nunca? 

C19: (balança a cabeça negativamente) 

Pesquisadora: Que coisa boa! E você já teve alguma outra dor em outro lugar? 

C19: Não? 

Pesquisadora: Nunca sentiu dor nenhuma? Dor de cabeça, dor de barriga, dor na perna, 

dor na bochecha... Nunca? 

C19: (balança a cabeça negativamente) 

Pesquisadora: Que coisa boa, C19. Então é muito bom, não é? Porque a gente não sentir 

dor é uma coisa muito boa, não é? 

C19: (balança a cabeça positivamente) 

PESQUISADORA: Muito bem, então. Tá certo. 

 

Entrevista 20  

 

Pesquisadora: Bom dia! 

C20: Bom dia! 

Pesquisadora: Como é seu nome? 

C20: G.G.B. 

Pesquisadora: Que nome bonito, C20! Você tem quantos anos? 

C20: 10 

PESQUISADORA: 10 anos? Certo. C20, você tá se tratando aqui há quanto tempo? 

C20: Sei não. 

Pesquisadora: Tua mãe falou que era mais ou menos 3 meses, né isso? 

C20: (balança a cabeça positivamente) 

Pesquisadora: Certo. C20, e você já sentiu alguma dor? 

C20: Não. 

Pesquisadora: Não? 

C20: (balança a cabeça negativamente) 



 169   
 

 

 

Pesquisadora: Desde que você teve esse probleminha que você está vindo no médico, 

você nunca sentiu nenhuma dor? 

C20: (balança a cabeça negativamente) 

Pesquisadora: E onde é o dodói que você tá vindo tratar aqui? 

C20: Pelo pescoço, pela perna ( apontando para o pescoço e perna direita) 

Pesquisadora: Tem no pescoço e tem na perna, é? 

C20: (balança a cabeça positivamente) 

Pesquisadora: E você sente alguma dor? 

C20: Não. 

Pesquisadora: Nem no pescoço, ou na perna? 

C20: (balança a cabeça negativamente) 

Pesquisadora: Em canto nenhum? 

C20: (balança a cabeça negativamente) 

PESQUISADORA: E você já fez algum exame? 

C20: Só de sangue 

Pesquisadora: Só de sangue? E esse exame foi onde? 

C20: Em Gilson Cidrim  

Pesquisadora: Em Gilson Cidrim? (risos) Mas esse exame doeu? 

C20: (balança a cabeça negativamente) 

Pesquisadora: Doeu não? Nadinha? 

C20: (balança a cabeça negativamente) 

Pesquisadora: Que coisa boa! Então você não sente doe nenhuma? Nunca sentiu dor? 

C20: (balança a cabeça negativamente) 

Pesquisadora: Nada, Nada? Não sente dor na perna, nem no pescoço? 

C20: (balança a cabeça negativamente) 

Pesquisadora: Nem nunca teve dor nenhuma? 

C20: (balança a cabeça negativamente) 

Pesquisadora: De outro problema, de outra doença, já teve dor? 

C20: Não. 

Pesquisadora: Que coisa boa, não é? Uma criança que não tem dor nenhuma... Muito 

bem. Ótimo! 

 

Entrevista 21 

 

Pesquisadora: Muito bem, meu amigo, quantos anos você tem? 

C21: 11 

Pesquisadora: 11 anos Como é o seu nome todo? 

C21: A.S.N. 

Pesquisadora: Muito bem, C21, que nome bonito! Tu tais tratando aqui há quanto 

tempo? 

C21: Desde...2009 

Pesquisadora: 2009? 

C21: (balança a cabeça positivamente) 

Pesquisadora: E você vem pra cá por que? 

C21: Porque tava com a doença. 

Pesquisadora: Certo. E você já sentiu alguma dor? 

C21: Já. 

Pesquisadora: já?  

C21: (balança a cabeça positivamente) 

Pesquisadora: Onde foi essa dor? 
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C21: Na garganta. 

Pesquisadora: E como era essa dor, C21? 

C21: enforcando. 

Pesquisadora: Enforcando? Certo. Enforcando como? Você sentia como? 

C21: Falta de respirar 

Pesquisadora: Falta de respirar? 

C21: (balança a cabeça positivamente) 

Pesquisadora: E a sensação era de que? 

C21: .... como alguém tá me apertando 

Pesquisadora: Muito bem. Certo. Essa dor acontecia/ ela começou quando? No começo, 

quando você começou a sentir a doença, foi? 

C21: ... foi. 

Pesquisadora: Faz muito tempo? 

C21: Aham 

Pesquisadora: Era uma dor que acontecia uma vez, ela ia e voltava ou ela doía o tempo 

todo? 

C21: Ela ia e voltava 

Pesquisadora: Tá certo. Se você pudesse dar uma nota pra essa sua dor que você sentia 

na garganta, apertando, onde zero é dor nenhuma e dez a pior dor possível, qual é a nota 

que você daria pra essa dor que você sentia na garganta? 

C21: O zero ou o dez? 

Pesquisadora: É. Pode ser qualquer nota. Veja! Zero a pessoa não tá sentido dor 

nenhuma, tá feliz, né, e dez a pessoa tá bem triste, chorando. Então tem assim, aqui no 

meio também. Tá vendo? (apontando para as demais faces ao longo da escala). Então 

zero é dor nenhuma e dez a pior dor. Se você pudesse lembrar daquela dor que você 

sentiu na garganta, qual é a dor que você daria? O,1,2,3,4,5...? Qual é a nota que você 

daria pra ela? 

C21: 6 

Pesquisadora: 6? Certo! Muito bem. 

 

Entrevista 22  

 

Pesquisadora: E aí? Me fale o seu nome completo. 

C22: M.R.T.B. 

Pesquisadora: Muito bem, C22, quantos anos você tem? 

C22: 11 

Pesquisadora: Já vi lá fora que você é toda vaidosa, né isso? 

C22: (balança a cabeça positivamente) 

Pesquisadora: Me fala uma coisa: você estuda? 

C22: Estudava. 

Pesquisadora: Estava estudando até o ano passado? 

C22: Não, até esse ano. 

Pesquisadora: Ah... aí deu uma paradinha agora pra fazer o tratamento, né isso? 

C22: (balança a cabeça positivamente) 

Pesquisadora: E você tá tratando há quanto tempo aqui? 

C22: Deixa eu ver... desde abril. Desde o dia 19 de abril. 

Pesquisadora: E você tem sentido dor? 

C22: Não, só quando eu tomo remédio que me dá dor, o... me dá dor / me faz sentir dor, 

fora isso não. 

Pesquisadora: Por que você veio se tratar aqui? 
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C22: Porque eu tenho Leucemia. Assim, minha mãe tava me achando muito pálida, 

ainda eu não tava comendo direito. Ela me levou no nutricionista. Aí a nutricionista 

pediu uns exames, aí deu alterado. Aí a gente fez de novo em outro laboratório, aí deu 

alterado, mais alterado ainda. Ai a gente veio pra aqui, pra Caruaru, pra uma consulta 

com a Dra. Terezinha. Aí ela disse/ quando a gente chegou lá ela olhou os exames e 

disse: ela tem Leucemia. Aí encaminhou a gente prá cá. 

Pesquisadora: Certo, muito bem. Mas nesse meio do caminho, você já sentiu alguma 

dor? 

C22: Não. 

Pesquisadora: Em relação à doença, não tem dor nenhuma? 

C22: Não. 

Pesquisadora: E se você pudesse falar de outra dor, você tava me falando aí dessa 

medicação, nõe é? 

C22: (balança a cabeça positivamente) 

Pesquisadora: Você fez exames também, não fez? 

C22: (balança a cabeça positivamente) 

Pesquisadora: Algum desses, no meio do caminho, em algum momento você sentiu dor 

em algum lugar? 

C22: Não. 

Pesquisadora: E o remédio? 

C22: O remédio é... como é o nome? Esqueci agora. É... ((risos)) 

Pesquisadora: Não tem problema não, mas fala o que você sente com esse remédio. 

C22: Ele dá fome 

Pesquisadora: dá fome? Ah... mas aí é dor de fome? 

C22: Não. Dá dor nas costas. 

Pesquisadora: Ah...tá! Dá dor nas costas? 

C22: (balança a cabeça positivamente) 

PESQUISADORA: E como é essa dor? 

C22: É uma dor... não sei assim... aqui em baixo (apontando para a região lombar). 

Pesquisadora: Certo, e se você pudesse me dizer, como é mesmo essa dor? Se você 

pudesse, assim, explicar como é a sensação que você sente. Como é que você diria dessa 

dor? 

C22: É muito ruim. 

Pesquisadora: Mas se você pudesse fazer um desenho, C22, dessa dor, e explicar para 

alguém como é exatamente essa dor. Como você faria pra dizer? 

C22: (silêncio) 

Pesquisadora: É uma dor que se parece com o que? 

C22: Não sei, é uma dor como se fosse no músculo. De vez enquanto é como se fosse 

no osso, aí fica alternado. 

Pesquisadora: Alternando, né? Mas, assim, se você pudesse fazer um desenho que 

ilustrasse essa dor, explicar pra alguém, e colocasse assim/ fizesse uma figura dessa dor, 

essa figura se parecia com o que? 

C22: Eu não sei (risos) 

Pesquisadora: Não consegue imaginar, né? 

C22: (balança a cabeça negativamente) 

Pesquisadora: Muito bem. Mas é uma dor que vai e que volta? 

C22: Não. Ela fica o tempo todo. 

Pesquisadora: E começou há muito tempo? Quando foi que começou pela primeira vez? 

C22: A primeira vez foi no primeiro mês aqui que eu tava tomando o... , no final já. Aí 

quando eu fui pra casa continuei com essa dor por umas duas semanas. 



 172   
 

 

 

Pesquisadora: Certo 

C22: Aí depois passou e não voltou mais. 

Pesquisadora: Mas quando tava doendo, doía o tempo todo? 

C22: O tempo todo. 

Pesquisadora: Certo, mas você não sabe me dizer mais algum detalhe de como ela era? 

Você me falou que parecia que tava no músculo, no osso? Mas há mais algum detalhe 

que você pode me dizer? Você disse que ela era forte, né? 

C22: E era. 

Pesquisadora: Mas mais alguma coisa? Será que você conseguia me dizer, tentar 

lembrar? 

C22: (balança a cabeça negativamente) 

Pesquisadora: É difícil, né? 

C22: (balança a cabeça positivamente) 

Pesquisadora: Se você pudesse dar uma nota pra essa dor que você sentiu nas costas, 

onde zero é nenhuma dor e dez a pior dor possível. Qual a nota que você daria pra essa 

dor? 

C22: 8 

 

Entrevista 23 

 

Pesquisadora: Como é o seu o seu nome? 

C23: J.V.P. 

Pesquisadora: E você tem quantos anos? 

C23: Cinco. Você tem binquedo? 

Pesquisadora: Aqui não tenho muitos brinquedos não, mas daqui a pouco a gente vai 

procurar um, tá certo? 

C23: Porque num tem binquedo pimeio? 

Pesquisadora: Primeiro a gente vai conversar um pouquinho e depois vamos procurar o 

brinquedo, tá bom? 

C23: Ah! Mas a titia vai pocuiar binquedo. 

Pesquisadora: Olha pra mim, C23, deixa eu te perguntar uma coisa: você tá vindo tratar 

o dodói aqui, é? 

C23: Não. 

Pesquisadora: E você vem fazer o que aqui? 

C23: Falar com a dotoia pa poder tiiar sangue. 

Pesquisadora: É? Certo. C23, e você tem alguma dor? 

C23: Tenho (faz uma tremida com o corpo) 

Pesquisadora: E onde é que você sente dor? Assim, é? 

C23: Fico enjoado  

Pesquisadora: Fica enjoado, é? Mas eu quero saber o seguinte: você sente alguma dor? 

Onde? Em que lugar? 

C23: É um dodói 

Pesquisadora: Onde você sente o dodói? 

C23: No joelho (apontando para o joelho) 

Pesquisadora: E como é essa dor? 

C23: (silêncio) 

Pesquisadora: E faz tempo que você sente esse dodói 

C23: Sente o dodói porque não quer dar binquedo. 

Pesquisadora: Mas você sabe dizer como é essa dor? 

C23: dodói, no shopin, escoega, não ai escoegar na piscina da bola 
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Pesquisadora: quando você tá com dor você não quer ir na piscina de bola? 

C23: É... não quer ir no puia puia. 

Pesquisadora: Mas você sabe me dizer como é essa sua dor no joelho? 

C23: Esse daqui? 

Pesquisadora: Eu sei. É nesse daí, né? Mas e essa sua dor dói como? 

C23: É uma dor muito dodói. 

Pesquisadora: E ela parece com que? 

C23: Um dodói de sangue. Olha! (mostra o joelho) 

Pesquisadora: Deixa eu ver! Ahh... E ela fica como? Ela parece com o que, essa dor? 

C23: Fica na cama, ela 

Pesquisadora: E quando essa dor no joelho tá acontecendo, você fica assim sem dor 

nenhuma – feliz, ou você vai ficando assim triste (mostrando a escala de faces)? Como é 

que você fica? 

C23: Tiste tiste  

Pesquisadora: Assim chorando muito ou pouco? Como é que você fica? Qual é dessas 

que você fica quando tá doendo? 

C23: Essa daqui. 

Pesquisadora: Ah... o número 10, né? Muito bem, C23. Obrigada! 

 

Entrevista 24  

 

Pesquisadora: Então, C24, fala pra mim o teu nome completo. 

C24: D.S.B. 

Pesquisadora: Você tem quantos anos? 

C24: 11 

Pesquisadora:11 anos. Muito bem. Você estuda? 

C24: Na quarta série. 

Pesquisadora: Quarta série, já? 

C24: (balança a cabeça positivamente) 

Pesquisadora: Joia. E você estuda onde? 

C24: No Jurema. 

Pesquisadora: É aqui em Recife? 

C24: Não, em Pernambuco. 

Pesquisadora: Mas em que cidade? É no interior? 

C24: É 

Pesquisadora: Ah... Muito bem. Você gosta de estudar? 

C24: (balança a cabeça positivamente) 

Pesquisadora: Ou mais ou menos? 

C24: Mais ou menos. 

Pesquisadora: A sua mãe tava me explicando que você veio tratar o que aqui? Tá 

tratando há um ano aqui, é? 

C24: É 

Pesquisadora: O que é que você veio fazer aqui? 

C24: Uma cirurgia. 

Pesquisadora: Cirurgia de que? 

C24: Pra tirar um caroço. 

Pesquisadora: Onde é esse caroço? 

C24: Era aqui (aponta para o queixo) 

Pesquisadora: Aí embaixo do queixo, né? 

C24: (balança a cabeça positivamente) 
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Pesquisadora: C24, você já sentiu alguma dor? 

C24: Aqui? (aponta para o queixo) 

Pesquisadora: Sim 

C24: Já 

Pesquisadora: E como era essa dor, C24? 

C24: Uma dorzinha assim (aponta para o queixo) 

Pesquisadora: Assim como? 

C24: Por dentro. 

Pesquisadora: Certo, por dentro. Mas como era essa dor? 

C24: Uma dorzinha que ficava doendo (pega no queixo), doendo o ouvido, a cabeça. 

Ela vinha daqui (aponta para o queixo) 

Pesquisadora: Mas se você pudesse me dizer, C24, como era essa dor, a sensação dessa 

dor, como é que você me diria? 

C24: Mas ela era pouca 

Pesquisadora: Certo, era pouca, mas se você pudesse me explicar exatamente como era 

essa dor, como é que você diria? 

C24: (Silêncio) 

Pesquisadora: Você lembra dela? 

C24: De quem? 

Pesquisadora: Dessa dor? 

C24: (balança a cabeça positivamente) 

Pesquisadora: Então, se você pudesse me explicar, fazer um desenho dessa dor e dizer, 

assim, com que ela se parece... essa dor? Você pensaria em que? 

C24: Era uma coisinha bem fininha, assim que ficava doendo (faz um traço na mesa 

com o polegar e indicadores unidos) 

Pesquisadora: Ah: tá certo. Muito bem, C24. E se você pudesse dar uma nota pra essa 

dor que você sentia aí no queixo que puxava pra o ouvido, onde zero é nenhuma dor e 

dez a pior dor possível, que nota você daria pra essa dor? 

C24: 2 

Pesquisadora: 2? Então era uma dor fraca, né? 

C24: (balança a cabeça positivamente) 

Pesquisadora: E você já sentiu alguma dor mais forte que essa? 

C24: Não 

Pesquisadora: Nunca? 

C24: (balança a cabeça negativamente) 

Pesquisadora: Obrigada 

 

Entrevista 25  
 

Pesquisadora: Como é teu nome?  

C25: A.G. 

Pesquisadora: C25, você tem quantos anos? 

C25: 6 

Pesquisadora: 6 anos? Nossa! E você estuda? 

C25: (balança a cabeça positivamente) 

Pesquisadora: Estuda onde? 

C25: Na Casa Grande 

Pesquisadora: Ah... e onde é que fica essa Casa Grande? 

C25: Sei não 

Pesquisadora: É aqui em Recife? 
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C25: (balança a cabeça negativamente) 

Pesquisadora: Não? 

C25: Em Santo Amaro 

Pesquisadora: Me diga uma coisa, C25, você está vindo fazer tratamento aqui, é? No 

hospital? 

C25: (balança a cabeça positivamente) 

Pesquisadora: Você vem muito pra cá? 

C25: (balança a cabeça positivamente) 

Pesquisadora: Certo, e você já sentiu dor? 

C25: (balança a cabeça negativamente) 

Pesquisadora: Nunca teve nenhuma dor? 

C25: (balança a cabeça negativamente) 

Pesquisadora: Dorzinha na barriga, no braço? 

C25: (balança a cabeça positivamente) 

Pesquisadora: Na barriga? 

C25: (balança a cabeça positivamente) 

Pesquisadora: Onde era essa dor? Mostra pra mim. 

C25: (mostra a barriga) 

Pesquisadora: E como era essa dor? O que você sentia? 

C25: A barriga ficava doendo 

Pesquisadora: E como era essa dor: 

C25: Sei não. 

Pesquisadora: Ela se parecia com o que? 

C25: Sei não 

Pesquisadora: E você lembra dela? 

C25: (balança a cabeça negativamente) 

Pesquisadora: E já teve outra dor, na cabeça, nas pernas? 

C25: (balança a cabeça negativamente) 

Pesquisadora: E no exame, no remédio você sente alguma dor? 

C25: (balança a cabeça negativamente) 

Pesquisadora: Nada, nada? 

C25: (balança a cabeça negativamente) 

Pesquisadora: E essa dor na barriga que você sentiu, como era? 

C25: isso daí é o que? 

Pesquisadora: Isso é uma câmera que tá filmando a gente. 

C25: É pra aparecer na televisão, é? 

Pesquisadora: Não, é só eu que vou ver depois essa filmagem. Essa não vai aparecer na 

televisão não, tá certo? Vai! Me conta direito como era essa tua dor na barriga? 

C25: (balança a cabeça negativamente) 

Pesquisadora: Não quer contar não? 

C25: (balança a cabeça negativamente) 

Pesquisadora: Lembra dela não? 

C25: (balança a cabeça negativamente) 

Pesquisadora: E já teve dor em outro canto? Já fez algum exame? 

C25: (balança a cabeça positivamente) 

Pesquisadora: Como foi esse exame? 

C25: Sei não, quem sabe é minha mãe. 

Pesquisadora: Mas foi onde o exame que você fez? Você veio tomar remédio hoje? 

C25: (balança a cabeça negativamente) 

Pesquisadora: Vacina? 
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C25: (balança a cabeça positivamente) 

Pesquisadora: E essa vacina doeu? 

C25: (balança a cabeça positivamente) 

Pesquisadora: Doeu? Foi onde? 

C25: (mostra o braço direito) 

Pesquisadora: Ah... e como foi a dor dessa vacina? 

C25: Quando a mulher picou aí doeu. 

Pesquisadora: Foi? Foi como uma picada? 

C25: (balança a cabeça positivamente) 

Pesquisadora: Se você pudesse dar uma nota pra essa sua dor da vacina (mostra a escala 

de faces), onde zero é dor nenhuma e dez a pior dor que tem. Como foi que você ficou? 

Como foi a carinha? Assim alegre ou assim ficando triste? 

C25: Ficando triste. 

Pesquisadora: Certo, mas quanto? Mais ou menos ou assim, muito triste? 

C25: (aponta) 

Pesquisadora: Numero 6? 

C25: (balança a cabeça positivamente) 

Pesquisadora: E essa dor da picada é a dor que você mais lembra? Foi quando isso? 

C25: Foi antes de vir... e vou toma hoje de tarde. 

Pesquisadora: E quando dói essa dor, ela fica doendo o tempo todo, ou doeu apenas uma 

vez?  

C25: Só uma vez 

Pesquisadora: Só na hora da picada, né? 

C25: (balança a cabeça positivamente) 

Pesquisadora: Tá certo. 

 

Entrevista 26 –  

 

Pesquisadora: E aí, C26, me fala o seu nome todo. 

C26: M.F.A. 

Pesquisadora: Que nome bonito! Você estuda? 

C26: No Mickey. 

Pesquisadora: No Mickey? Onde é essa escola? 

C26: Lá em Limoeiro. 

Pesquisadora: Ah... Você mora em Limoeiro? 

C26: (balança a cabeça positivamente) 

Pesquisadora: Sua mãe falou... você tem quantos anos? 

C26: Oito. 

Pesquisadora: Oito anos? Muito bem. Mas parece que teu aniversário já está perto, né? 

C26: (balança a cabeça positivamente) 

Pesquisadora: Quando é? 

C26: Dia 27 desse mês. 

Pesquisadora: Então já tem quase nove, né?. Muito bem. Você tá tratando aqui há muito 

tempo? 

C26: (balança a cabeça positivamente) 

Pesquisadora: Você vem aqui por que? 

C26: Por que eu tenho um caroço na cabeça. 

Pesquisadora: É? Onde é esse caroço? 

C26: Por aqui assim (mostra a parte central da cabeça) 

Pesquisadora: Lá dentro, né? 
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C26: (balança a cabeça positivamente) 

Pesquisadora: E faz quanto tempo isso? 

C26: Desde quando eu era novinha 

Pesquisadora: C26, você já sentiu alguma dor? 

C26: Senti dor de cabeça. 

Pesquisadora: Certo. Dor de cabeça? Ok. E como é essa dor que você sente na cabeça, 

C26? 

C26: Normal. 

Pesquisadora: Como é normal? 

C26: Assim... ela dói, né. 

Pesquisadora: Mas essa dor acontece quando? O tempo todo? 

C26: Não 

Pesquisadora: Ela aparece e desaparece? Ou aconteceu somente uma vez? 

C26: Aparece, aí passa alguns dias aparece. Aparece não. Ela aparece, aí eu tomo 

remédio, depois ela desaparece. Aí, quando passa uns dias, um mês, aí volta de novo. 

Pesquisadora: E faz muito tempo? Faz quanto tempo que você sente essa dor? 

C26: Sei não. 

Pesquisadora: Mas faz tempo? 

C26: (balança a cabeça positivamente) 

Pesquisadora: Mas se você pudesse me explicar como é que você sente essa dor, a 

sensação dela na hora que você tá sentindo. Como é? 

C26: Alguma coisa me futicando 

Pesquisadora: Futicando? Como é futicando? 

C26: Me beliscando. 

Pesquisadora: Ah... Beliscando? 

C26: (balança a cabeça positivamente) 

Pesquisadora: Certo. Se você pudesse dar uma nota pra essa dor que você sente na sua 

cabeça, onde zero é nenhuma dor e dez a pior dor possível, qual a nota que você daria 

pra essa dor? 

C26: (aponta para a escala numérica) 

Pesquisadora: 9? 

C26: (balança a cabeça positivamente) 

Pesquisadora: Certo. Muito bem. 
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APÊNDICE IV – CADERNO DESENHOS DA DOR 
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APÊNDICE VI – TCLE 2 
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APÊNDICE VII - PLANILHA DE RESPOSTAS/ CARTÕES DA DOR 
 

PLANILHA DE RESPOSTAS 
APLICAÇÃO CARTÕES DA DOR 

 
Nome:________________________________________________________ 
Idade: _____________________Data Nascimento:_____________________ 

 
 

 Cartão Corresponde 

DOR 1 2 3 A B Sim Não 

D1 - Batidas        

D2 - Pontadas        

D3 - Choque        

D4 - Facada        

D5 - Fina        

D6 - Beliscão        

D7 - Aperto        

D8 - Esmagamento        

D9 - Puxão        

D10 - Queimação        

D11 - Formigamento        

D12 - Ferroada        

D13 - Mal localizada        

D14 - Pesada        

D15 - Cansativa        

D16 - Sufocante        

D17 - Chata        

D18 - Que incomoda        

D19 - Insuportável        

D20 - Repuxa        

D21 - Espreme        

D22 - Fria        

D23 - Inchada        

D24 - Câimbra        
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APÊNDICE IX - INSTRUMENTO MULTIDIMENSIONAL PARA 

AVALIAÇÃO DA DOR EM CRIANÇAS PEQUENAS (IMADCP) 

 

INSTRUMENTO MULTIDIMENSIONAL PARA AVALIAÇÃO DA DOR EM 

CRIANÇAS PEQUENAS (IMADCP)  
 

N. ________ 

PARTE 1 

Data da Entrevista: ___/___/___  Local da Entrevista_______________________ 

NOME DA CRIANÇA:_________________________________________________ 

DATA DE NASCIMENTO: ___/___/___ IDADE___________SEXO F( ) M ( ) 

NATURALIDADE: ____________________________________________________ 

ENDEREÇO:_________________________________________________________ 

ESCOLARIDADE: ____________________________________________________ 

Nome do Responsável:__________________________________________________ 

Parentesco:___________________________________________________________ 

Diagnóstico da criança_________________________________________________ 

 

PARTE 2 

1) Você já sentiu ou sente dor frequente? ( )NÃO ( )SIM 

2) Onde é essa dor?____________________________________________________ 
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3) Se você pudesse dar uma nota para essa sua dor, onde zero é nenhuma dor e dez pior dor 

possível, que nota você daria? __________________ 

 

 

Escala de Faces 

 

 

4) A sua dor ocorre: 

( ) ocorreu somente uma vez  

( ) aparece e desaparece 

( ) o tempo todo 

 

5) Como é essa sua dor? Com que ela se parece?_____________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

PARTE 3 

Observe as figuras e aponte o cartão que se parece com a sua dor. (é possível a escolha 

de mais de um cartão) 

 

Sensorial 

(  ) Batida 

(  ) Pontada 

(  ) Choque  

(  ) Facada 

(  ) Fina 

(  ) Besliscão 

(  ) Aperto 

(  ) Esmagamento 

(  ) Puxão 

(  ) Queimação 

(  ) Formigamento 

(  ) Ferroada 

(  ) Mal localizada 

(  ) Pesada 

 

Miscelânea 

(  ) Repuxa 

(  ) Espreme 

(  ) Fria 

(  ) Inchada 

(  ) Câimbra  

Avaliativa 

(  ) Chata 

(  ) Que incomoda 

 

Afetiva 

(  ) Cansativa 

(  ) Sufocante
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ANEXO 1 – FINANCIAMENTO CNPq 
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ANEXO 2 – CARTA DE ACEITE REUOL 
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ANEXO 3  - PARECER CEP 
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ANEXO 4 – ENVIO ARTIGO ORIGINAL 1 

Submissão Artigo Original 2 – DESCRITORES DE DOR PRESENTES NAS NARRATIVAS DE CRIANÇAS EM TRATAMENTO 

ONCOLÓGICO 
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ANEXO 5 - NORMAS DE SUBMISSÃO ESTUDOS DE PSICOLOGIA 

 
 

1. Os manuscritos deverão ser escritos em português inglês ou espanhol, conforme os padrões editoriais 

estabelecidos nestas "Normas", que são adaptadas da 6ª edição do Publication Manual da   American 
Psychological Association (APA), de 2010. Como alternativa à consulta ao original desse manual, sugerimos 
os Manuais de Normalização de Trabalhos Científicos disponibilizados no site da Biblioteca Virtual em Saúde 
(BVS-Psi ULAPSI Brasil) <http://www.bvs-psi.org.br/>. 
O arquivo do manuscrito deve incluir: título em português, título abreviado, resumo e palavras-chave, título 
em inglês, abstract e keywords, título em espanhol, resumem e palabras clave, texto do trabalho organizado 
em seções (com respectivos subtítulos), seguido da lista de referências bibliográficas. Se houver tabelas, 
figuras, notas e apêndices, estas deverão ser incluídas no corpo do manuscrito, após a lista de referências, 
uma em cada página. 
O arquivo do manuscrito deve ser depositado no website da Revista, depois de atendidas as exigências de 
cadastramento da submissão que ali são indicadas. Esse arquivo deve estar em formato de qualquer 
processador de texto conversível ao padrão Word for Windows. Não serão aceitos arquivos que contenham 
recursos especiais de edição, como marcas de controle de revisão, hifenização, ou macros. 
Segue abaixo os itens para apresentação do manuscrito: 
Formatação: Folha A4; 
Margens: esquerda 3,0 cm; demais lados 2,0cm, com alinhamento à esquerda; 
Nº de páginas no canto superior direito em algarismos arábicos; 
Fonte: Times New Roman, corpo 12; 
Entrelinhamento duplo em toda a sua extensão, incluindo o resumo, abstract, resumen, lista de referências, 

notas e apêndices. Para os padrões de tabelas e quadros figuras, ver abaixo.   
É fundamental que o material não contenha qualquer forma de identificação da autoria, o que inclui 
referência a trabalhos anteriores do(s) autor(es), detalhes de método que possibilitem a 
identificação/localização da origem, bem como informações contidas nos campos das propriedades do 
documento para não inviabilizar o processo de avaliação cega por pares (para retirar informações do autor 
nas propriedades do documento, vá em "Arquivo" -> "Propriedades" para versões anteriores ao Microsoft 
Office Word 2007, e "Arquivo" -> "Preparar" -> "Propriedades" para Microsoft Office Word 2007). 
2. As páginas iniciais deverão conter: 
a título do manuscrito– precisa ser conciso e informativo (máximo de 20 palavras) – deve refletir o 

conteúdo do manuscrito; 
b sugestão obrigatória de título abreviado; 
c resumo em português, com mínimo de 100 e máximo de 150 palavras no caso de artigos 

(estudos empíricos, estudos teóricos e revisões críticas); 
d resumo em português, com mínimo de 50 a 100 palavras, no caso de relatos de experiência 

profissional ; 
e indicação de três a cinco palavras-chave em português, em minúsculas, separadas por ponto-e-

vírgula, de acordo com os descritores de assunto disponíveis na Biblioteca Virtual em 
Saúde (BVS-Psi ULAPSI Brasil) http://www.bvs-psi.org.br/; 

f título do manuscrito em inglês (tradução do título em português); 
g abstract (tradução do resumo para o inglês); 
h indicação de três a cinco keywords (tradução das palavras-chave para o inglês), em minúsculas, 

separadas por ponto-e-vírgula, obedecendo aos mesmos descritores para o resumo em 
português. 

i título do manuscrito em espanhol (tradução do título em português); 
j resumen (tradução do resumo para o espanhol); 
k indicação de três a cinco palabras clave (tradução das palavras-chave para o espanhol), em 

minúsculas, separadas por ponto-e-vírgula, obedecendo aos mesmos descritores para o 

resumo em português. 
b Obs: as páginas iniciais fazem parte do contínuo do texto, não havendo necessidade de serem 

apresentadas em folhas separadas (por exemplo, o título em inglês, abstract e keywords 
deverão ser acrescentados logo abaixo das palavras-chave do resumo em português e 
assim sucessivamente). 

3. Os limites de páginas abaixo discriminados incluem todos os elementos do manuscrito (títulos, resumo, 
abstract, resumen, texto, tabelas, quadros, figuras, referências bibliográficas, notas e apêndices): 
26 páginas para artigos (estudos empíricos, estudos teóricos e revisões críticas da literatura); 
16 páginas para relatos de experiência profissional. 
4. Como indicado anteriormente, as tabelas, quadros e figuras deverão ser incluídas no próprio corpo do 
manuscrito, após as referências bibliográficas, uma em cada página (atentar para o número máximo de 
páginas permitido para a categoria do seu manuscrito). A elaboração das mesmas deve respeitar os 
seguintes padrões: em preto e branco, fonte 10, entrelinhamento simples e não poderão exceder o tamanho 

http://www.bvs-psi.org.br/
http://www.bvs-psi.org.br/
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de 17,5 x 23,5 cm. Como serão apresentadas no final do documento submetido, é necessário indicar no 
corpo do texto o local aproximado onde cada uma delas deve ser incluída. É de extrema importância que, no 
caso das tabelas e quadros, sua construção seja feita no próprio Word (ou similares) e que os mesmos não 
sejam transformados em figuras, para o caso de necessidade de edição. No caso das figuras, as mesmas 
devem ser inseridas no arquivo a partir do comando copiar (a partir do excel, por exemplo) e colar (não 
deve ser utilizado o comando “inserir”). 
Exemplos de tabelas, quadros e figuras: 
Tabela 3 
Correlações entre Variáveis Sociodemográficas e Medidas de Saúde Mental e Apego Materno-fetal (n = 261) 

  Escore total no SRQ 
Escore na Escala de apego 

materno-fetal 

Idade 0,10 -0,07 

Escolaridade materna -0,27** 0,12* 

Número de filhos 0,17** -0,20** 

Escolaridade do pai da criança -0,11 0,14* 

Tempo da união conjugal 0,09 -0,08 

Número de moradores 0,05 -0,09 

Renda familiar -0,21** -0,02 

*p = 0,05; **p = 0,01 
  

 

 
  

Method Approach Data analysis technique 
Nature of the 
phenomenon 

Rationale 

Laboratory experiments nomothetic Quantitative produced empirical   

Field experiments nomothetic Quantitative produced empirical   

Computer simulations nomothetic Quantitative produced empirical   

Correlational studies nomothetic Quantitative expostfacto empirical   

Observational studies nomothetic/idiographic Quantitative/Qualitative expostfacto empirical   

In-depth interviews idiographic Qualitative expostfacto empirical   

Discussion groups idiographic Qualitative produced empirical   

Participative research idiographic Qualitative produced emancipatory   

Action research idiographic Qualitative produced emancipatory   

Life history idiographic Qualitative expostfacto empirical   

Discourse analysis idiographic Qualitative expostfacto emancipatory   
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Figure 1 
Chart of research methods adopted in Social Psychology. 
  
5. As referências bibliográficas deverão ser relacionadas alfabeticamente, no final do texto, pelos nomes 
dos autores e cronologicamente por autor, conforme normas da 6ª edição do Publication Manual da 
American Psychological Association (APA), de 2010. Apresentamos exemplos de casos mais comuns, para 
orientação, incluindo caracteres em itálico e recuo de aproximadamente 5 espaços a partir da segunda linha, 
em formatação que deve ser empregada nos manuscritos submetidos à Revista: 
5.1. Livros e obras tomados na íntegra: 
Chauí, M. (1984). Repressão sexual: essa nossa (des)conhecida. São Paulo: Brasiliense. 
Moura, M. L. S., & Correa, J. (1997). Estudo psicológico do pensamento: de W. Wundt a uma Ciência da 
Cognição. Rio de Janeiro: EDERJ. 
Conselho Federal de Psicologia. (Org.). (1988). Quem é o psicólogo brasileiro? São Paulo: Edicon. 
Sabadini, A. A. Z. P., Sampaio, M. I., & Koller, S. H. (2009). (Orgs.). Publicar em Psicologia: um enfoque 
para a revista científica [versão em PDF]. Recuperado de http://publicarempsicologia.blogspot.com/ 
5.2. Capítulos de coletâneas: 
Frigotto, G. (1998). A educação e a formação técnico-profissional frente à globalização excludente e o 
desemprego estrutural. In L. H. Silva (Org.), A escola cidadã no contexto da globalização (pp. 218-238). 
Petrópolis: Vozes. 
Grimm, L. G., & Yarnold, P. R. (1995). Introduction to multivariate statistics. In L. G. Grimm & P. R. Yarnold 
(Orgs.), Reading and understanding multivariate statistics (pp. 1-18).Washington: American Psychological 
Association. 
Rocha, N. M. S., & Alencar, M. A. (2009). Pioneiros da Psicologia brasileira: diversidade e ética. In M. A. T. 
Ribeiro, J. S. Bernardes, & C. E. Lang (Orgs.), A produção na diversidade: compromissos éticos e políticos 
em Psicologia (pp. 207-230). São Paulo: Casa do Psicólogo. 
5.3. Artigos em periódicos científicos: 
Sawaia, B. B. (2009). Psicologia e desigualdade social: uma reflexão sobre liberdade e transformação social. 
Psicologia & Sociedade, 21(3), 364-372. doi: 10.1590/S0102-71822009000300010 
Mello, S. L. (1992). Classes populares, família e preconceito. Psicologia USP, 3, 123-130. 
Torres, C. V., & Neves,  L. M. S. Research topics in Social Psychology in Brazil. Estudos de Psicologia (Natal), 
18(1), 05-12. 
Nicolaci-da-Costa, A. M., Romão-Dias, D., & Di Luccio, F. (2009). Uso de entrevistas on-line no método de 
explicitação do discurso subjacente (MEDS). Psicologia Reflexão e Crítica, 22(1), 36-43. 
Yamamoto, O. H., Koller, S. H., Guedes, M. C., LoBianco, A. C., Sá, C. P., Hutz, C. S., ... Menandro, P. R. M. 

(1999). Periódicos científicos em Psicologia: uma proposta de avaliação. Infocapes, 7(3), 5-11. 
Obs: quando disponível, inserir o DOI dos artigos 
5.4. Dissertações e teses: 
Ferreira, J. H. B. P. (2009). Sócio-sexualidade e Desconto do Futuro: mecanismo de alocação de 
investimento e tomada de decisão (Dissertação de Mestrado, Universidade de São Paulo, São Paulo). 
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Haidt, J., Dias, M. G., & Koller, S. (1991, fevereiro). Disgust, disrespect and culture: moral judgment of 
victimless violation in the USA and Brazil. Comunicação apresentada em Annual Meeting of the Society for 
Cross-Cultural Research, Isla Verde, Puerto Rico. 
5.8. Obra antiga e re-editada em data muito posterior e traduções: 
Piaget, J. (1973). A linguagem e o pensamento da criança (3ª ed., M. Campos, Trad.). Rio de Janeiro: Fundo 
de Cultura. (Texto original publicado em 1956) Observação: no corpo do texto, a notação deve ser a 
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5.9. Autoria institucional: 
American Psychological Association. (2010). Publication manual (6ª ed.). Washington: Autor. 
5.10. Documentos legislativos: 
Decreto n. 3.298. (1999, 20 de dezembro). Regulamenta a política nacional para a integração da pessoa 
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5.11. Comunicações pessoais: 
Cartas, conversas (telefônicas ou pessoais) e mensagens de correio eletrônico não devem ser incluídas na 
seção de Referências, mas apenas no texto, na forma iniciais e sobrenome do emissor e data (S. L. Mello, 
comunicação pessoal, 15 de setembro de 1995). 
5.12. Citações secundárias: 
Quando for absolutamente inevitável, pode-se citar um texto contido em outra publicação consultada, 
sem que o original tenha sido consultado. Neste caso, deve-se citar na seção de Referências apenas a obra 
consultada e no corpo do texto, indicar autores dos dois textos, conforme o exemplo: "Piaget (citado por 
Flavell, 1996)". 
5.13. Material obtido da internet: 
Os exemplos apresentados a seguir ilustram os casos mais comuns. Para um tratamento mais completo, 
recorrer ao Manual da APA, e/ou às informações disponíveis no website da APA: 
http://www.apastyle.org/elecref.html. 
Associação de Moradores de Vila Real. (2002). Carta aberta à Prefeitura Municipal. Recuperado de 
http://www.amvr.atas/cartaaberta.html 
Precisamos vencer a dengue agora (s/d). Recuperado de http://www.ansp.campanhas/saude/docs/ 
6. As remissões bibliográficas sem a citação literal devem ser incorporadas ao texto, entre parênteses e 
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a até dois autores, sobrenome(s) e ano de publicação em todas as citações; 
b de três a cinco autores, o sobrenome dos autores é citado na primeira inserção e, da segunda 

vez em diante, somente o do primeiro autor seguido de "et al." e ano de publicação; 
c com seis autores ou mais, o sobrenome do primeiro autor seguido de "et al." e ano em todas as 

citações. 
7. No caso de citação literal assim como em trecho de entrevista, o excerto deve aparecer entre aspas, 
com indicação - logo após a citação - da(s) página(s) de onde foi retirado. Trechos com mais de 40 
palavras devem ser colocados em bloco separado, sem aspas, sem alteração do tamanho ou estilo da 
fonte, com recuo de 5 espaços com relação à margem esquerda do parágrafo (equivalente a 0,5cm do 
parágrafo). Observar as notações para apresentação de citações no Publication Manual da APA. Vide 
exemplo: 
Keller (2002) afirma que a primeira tarefa do desenvolvimento da criança consiste em desenvolver relações 

de aprendizagem com os cuidadores primários, e conceitua a aprendizagem como: 
um processo de desenvolvimento, guiado por regras epigenéticas que direcionam a atenção dos bebês para 
seus parceiros sociais e permitem uma aprendizagem facilitada dos parâmetros que definem as relações 
dentro de um contexto específico e, consequentemente, o desenvolvimento de um self contextual (p. 217). 
Segundo Souza e Paiva (2013), “a juventude não se trata de um conceito que está dado, mas sim de vários 
conceitos, que são fruto de uma histórica representação específica dessa” (p. 353). 
8. As notas de rodapé devem restringir-se à complementação de informações que, julgadas relevantes, 
não caibam na sequência lógica do texto. Notas bibliográficas não são recomendadas. 
9. Qualquer material adicional considerado indispensável para a compreensão do texto (questionários, 
protocolos de entrevista, testes, etc.) ou tabelas muito longas devem ser apresentados em Apêndice, em 
nova página, identificados por letras maiúsculas (Apêndice A, Apêndice B, etc.). A numeração de cada tabela 
apresentada no apêndice deve ser precedida pela letra identificadora do apêndice (Tabela A1, Tabela C4, 
etc.). Para detalhes, consultar o Manual de Publicações da APA. 
10. Apresentação de resultados a partir de análises estatísticas: observar com atenção as normas da APA. 
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