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Podemos dizer que dor é uma sensação desagradável relacionada a uma lesão real ou que vem da expectativa
da própria dor. Também devemos considerar que pode existir dor sem lesão e lesão sem dor. Sendo então a
dor, essencialmente, aquilo que o doente diz ser, o que nos conduz a aceitar a sua descrição a respeito da dor, a
qual é sempre subjetiva. Assim, justifica-se a importância desse estudo, principalmente levando em conta os
aspectos psicológicos envolvidos na dor, definindo-se como objetivo, a investigação da trajetória e dos
aspectos emocionais envolvidos na dor junto a pacientes que buscam tratamento especializado para essa dor.
Para tanto, foi feita uma pesquisa de campo, exploratória e qualitativa, onde foram aplicadas entrevistas
semi-estruturadas numa amostra de treze sujeitos (sete mulheres e seis homens), que buscam tratamento para a
dor, em uma clinica especializada da cidade de Maringá-Pr. Os conteúdos coletados foram agrupados em dez
categorias de analises: definir a dor; tipos de dor conhecidos; dor crônica e dor aguda; sentindo dor desde
quando; se a vida muda (ou) após o aparecimento da dor; aprender a viver com a dor; a vida sem dor;
controlando a dor; lidar com a dor; como a família encara a dor do paciente; o que a família faz para ajudar.
Através da análise dos conteúdos, pode-se perceber que todos os sujeitos entrevistados apresentam dor crônica
com episódios agudos, com picos de intensidade de dor, onde há o predomínio de uma década de convivência
da dor. Via de regra, lidam sozinhos com a dor, pois seus familiares tem dificuldades para fazê-lo, irritando-se
e não conseguindo dimensionar concretamente a dor do “outro”. Essa solidão do experiênciado e lidar com a
dor, mobiliza medos e sentimentos de impotência, comprometendo a qualidade de vida e o tratamento dos
pacientes.
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