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A dor é um fenôm
meno comp
plexo e sub
bjetivo parra ser avaliada,
mensurada, co
ontrolada e tratada
a. Por serr uma ex
xperiência subjetiva, sua
inten
nsidade po
ode variar desde o real estím
mulo que está
e
aconte
ecendo, atté as
expe
eriências anteriormen
a
nte vivencciadas pelo indivídu
uo, modul ando assim o
enfre
entamento pessoal a essa sensa
ação. Estud
dos publica
ados aprese
entam que uma
das principais causas parra a procu
ura dos serrviços de saúde
s
está relacionad
da às
dores crônicas.
A sensaç
ção desagrradável da dor é pes
ssoal, e ca
ada indivíd
duo a
enfre
enta de um
ma maneirra diferent e. Porém, quando se trata de
e um incôm
modo
prolo
ongado, há
á um refle
exo em fattores relac
cionados à qualidade
e de vida e às
ativid
dades de vida
v
diária,, além de prejudicar a parte emocional
e
e psicológic
ca. A
aborrdagem à uma
u
dor crônica dev
ve ser multtidimension
nal, ou sejja, não abordar
apen
nas a dimensão fisioló
ógica, mas também comportame
c
ental, socia
al e psicoló
ógica.
Todo
os os envo
olvidos no tratamentto da dor são afetad
dos: familia
ares, amig
gos e
outro
os. Assim como
c
um im
mpacto fina
anceiro con
nsiderável a todos essses indivídu
uos e
princ
cipalmente aos sistem
mas de saúd
de.
A experiência da d
dor se exp
põe a toda populaçã
ão, contudo tal
conte
exto gera medo
m
e ans
siedade em
m crianças. Barreiras como falta d
de confianç
ça em
profissionais, medo
m
de qu
ue a dor se
e intensifiqu
ue e até diificuldade d
de expressar ou
carac
cterizar tal momento podem com
mprometer o tratamen
nto.
nte, com o desenv
volvimento constante
e dos recursos
Atualmen
tecno
ológicos qu
ue podem auxiliar
a
o t ratamento de agravos à saúde, houve ava
anços
no m
manejo da dor.
d
Os dis
spositivos m
móveis, com
mo tabletes
s e celulare
es, já são parte
da re
ealidade moderna
m
em
m todo terrritório mun
ndial, respo
onsáveis po
or aproximar os
recursos tecnológicos de saúde pa
ara a popu
ulação. Nes
sse sentido
o, por que
e não
utiliz
zar a tecnollogia a favo
or de criançças e adolescentes que sofrem co
om dor crô
ônica?
Isso pode conciliar o controle eficaz da dor com
m as ativida
ades diária s. Para cria
anças
e adolescentes, isto pode
e fazer maiis sentido, já que rep
presentam uma população
muitto ativa no contexto te
ecnológico.
Estudos realizados demonstra
am que alia
ar o uso d a tecnologia ao
controle da dorr, promove relaxamen
nto, distraç
ção, modela
amento cog
gnitivo e melhor
m
monitoramento
o a fim de
e aumentarr estratégias de enfrrentamento
o e contro
olar o
preju
uízo na vida
a diária. As
s principais pesquisas testaram o uso de diá
ários eletrô
ônicos
para monitorarr comporta
amentos e sinais e sintomas, através de
e smartphones,
aplic
cativos, pro
ogramas, etc., princcipalmente com crian
nças e ad
dolescentes que
sofre
em com alg
gum tipo de
d doença ccrônica (se
eja, por exemplo, ane
emia falcifo
orme,
cânc
cer, artrites, etc.).
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Um estudo desenv
volvido em Los Angeles aplicou
u o uso de
e um
diário
o eletrônico
o em conte
exto domiciiliar. Crianç
ças e adolescentes co m o diagnó
óstico
de d
doença falc
ciforme rec
ceberam accesso a um
m aplicativ
vo ao qual o objetivo
o era
monitorar açõe
es de ativ
vidades di árias. Tod
dos os participantes receberam
m as
ntações necessárias para
p
o pre enchimento
o adequado de tal d iário eletrô
ônico.
orien
Direc
cionados a resolução
o de perg
guntas ofertadas pelo aplicativ
vo, as cria
anças
respo
onderam questões como “qual fo
oi a última vez que vo
ocê sentiu d
dor?” e “qu
uando
foi a última vez que você
ê tomou re
emédio?”, entre
e
outras. Os auto
ores perceb
beram
que as crianças
s foram capazes de a
acessar o aplicativo
a
e relatar do
ores e sinto
omas,
conc
cluindo assim que os
s dispositiv
vos móveis
s podem melhorar
m
o auto relatto de
sinto
omas e ajud
dar na terapêutica de dores crôn
nicas.
Quando essas
e
tecno
ologias são
o aplicadas a esse tipo
o de população,
m manusear os
houv
ve uma exc
celente utillização e a
aceitação, seja
s
pela fa
acilidade em
dispo
ositivos ele
etrônicos ou por melh
hor adesão
o à tecnolo
ogia. A tec nologia permite
que tais crianç
ças acessem
m um regisstro eletrôn
nico person
nalizado a sua condiç
ção e
alime
entem essa
a ferramen
nta com infformações pertinentes
s a dor com
mo: ocorrê
ência,
inten
nsidade, prrejuízos (pe
erda de tem
mpo, perda
a de apetite
e, movimen
ntação e afins),
comp
portamento
os que desencadeiam
m ou agrava
am os sinto
omas, etc. Ao registrrarem
essas informaç
ções, os participante
p
es e a eq
quipe de saúde
s
rece
ebem e po
odem
identtificar melh
hores cond
dições para
a o tratame
ento, além
m de forneccer ferrame
entas
para melhor compreensão
o e evolução
o da dor.
Além dis
sso, a m elhor resp
posta dess
se tipo de
e tecnolog
gia e
interrvenção é fazer
f
com que essas crianças fa
açam parte
e do tratam
mento, pois
s elas
são a
as principais responsá
áveis pelo sucesso. Todas as inttervenções são feitas após
obtidas attravés dos aplicativo
uma discussão
o das info
ormações o
os, focando no
comp
portamento
o e cogniçã
ão. Após e
essas fases, os estudo
os percebe
eram que houve
h
ainda
a uma melhora signifficativa no controle da
a dor e na qualidade de vida de
esses
indiv
víduos.
Um acha
ado na litteratura de
escreveu a impleme
entação de
e um
aplic
cativo, para
a smartpho
ones, destin
nado a colh
her informa
ações sobrre os mome
entos
de dor e qual a medida correta
c
a se
er tomada. Os participantes era
am adolesce
entes
com câncer, de
d 12 a 18
1 anos, q
que faziam
m acompan
nhamento em centro
os de
atendimento es
specializado
o. Os adole
escentes fa
aziam uso do aplicativ
vo diariamente,
por n
no mínimo 2 vezes, durante 28
8 dias em contexto domiciliar. U
Uma enferm
meira
acom
mpanhava os
o relatos feitos
f
na fe
erramenta, e remotam
mente os re
espondia com a
medida a ser realizada a fim de auxiliar no
n tratame
ento da d or. Os au
utores
conc
cluíram que, a impllementação
o do aplic
cativo, com
m acesso remoto a um
profissional, em
m contexto domiciliar p
pode representar melhora no tra
atamento da dor
para adolescenttes com câncer.
Em uma
a busca rrápida em lojas virrtuais doss softwares de
smarrtphones, podemos
p
encontrar ap
plicativos destinados
d
ao auto re lato de dorr. Em
algun
ns deles, é possível inserir info
ormações sobre
s
o loc
cal, intensid
dade e dia
a que
ocorreu a dor; já em outros mais co
ompletos, é possível destacar a duração média
m
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de d
dor, o tipo
o, os gatilhos e ass medicaçõ
ões que aliviam, a fim de melhor
m
monitoramento
o do padrã
ão de dor do indivíd
duo. Há a opção aiinda de diários
eletrrônicos para
a locais esp
pecíficos co
omo, por ex
xemplo, lom
mbalgia e ce
efaleia.
Pode-se dizer entã
ão, que estudos
e
estão em a vanço sob
bre a
utiliz
zação deste
es disposittivos como
o estratégia
a de contrrole da do
or em crianças,
torna
ando-as o centro do
o seu auto
o monitora
amento e autocuidad
do. Já se pode
enco
ontrar também a disponibilizaçção de ap
plicativos gratuitos ssobre o tema,
t
reforrçando a aplicabilida
ade destess dispositiv
vos como opção no
o tratamen
nto e
controle da dorr.
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