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O Bicho

Vi ontem um bicho
Na imundice do pátio
Catando comida entre os detritos.
Quando achava alguma coisa,
Não examinava nem cheirava:
Engolia com voracidade.
O bicho não era um cão,
Não era um gato,
Não era um rato.
O bicho, meu Deus, era um homem.

Manuel Bandeira
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RESUMO
Campos AG, Leão ER. Qual a dor do mora(dor) de rua? 2016, 160 f. Dissertação
(Mestrado) – Programa de Mestrado Profissional em Enfermagem. Faculdade de
Ciências em Saúde Albert Einstein, São Paulo, 2016.

Introdução: O cenário sociocultural é gerador de vulnerabilidades que interferem
diretamente sobre as condições de saúde e o morador de rua representa o extremo
das iniquidades que contribuem para o maior número de agravos à saúde. No viver
precário dessa população, pesquisas em países desenvolvidos apontam para o alto
índice de dor que além de subdiagnosticada é subtratada. Não há no Brasil nenhum
estudo desse gênero. Frente às condições de subexistência relacionadas à
alimentação deficitária, sono prejudicado, exposição às intempéries do clima,
violência física, psicológica e sexual, somadas ao abuso de substâncias psicoativas,
faz-se necessário tornar visível a dor do mora(dor) de rua para oferecer subsídios
para uma avaliação e controle culturalmente competente pelas equipes de saúde
que assistem essa população. Objetivos: Conhecer a prevalência da dor nos
mora(dores) de rua do centro de São Paulo, caracterizá-la e conhecer suas
implicações nas atividades de vida diária (AVDs) que compõem o Inventário Breve
de Dor (BPI). Método: Trata-se de um estudo descritivo-exploratório, transversal,
com abordagem quantitativa realizada com moradores de rua do centro da cidade de
São Paulo cadastrados por uma equipe de Consultório na Rua da Unidade Básica
de Saúde Sé. Os instrumentos utilizados foram o formulário de recrutamento de
critérios de inclusão/exclusão, formulário dos dados sócio-demográficos e de
vulnerabilidades de saúde, Inventário Breve de Dor, Questionário de Dor McGILL e
Escala de Faces Wong-Baker. As variáveis quantitativas foram descritas por
medianas e quartis, dada a distância entre média e mediana e assimetria observada
nas variáveis. Variáveis categóricas foram descritas por frequências absolutas e
porcentagens. A investigação de associação entre variáveis categóricas foi realizada
por meio de testes de qui-quadrado ou testes exatos de Fisher. A Comparação entre
grupos quanto a variáveis quantitativas foi realizada por testes não paramétricos de
Mann-Whitney ou testes de Kruskall-Wallis. A investigação da associação entre as
variáveis quantitativas foi feita por meio do cálculo do coeficiente de correlação
Spearman. As análises foram realizadas com auxílio do programa estatístico SPSS
e o nível de significância adotado foi 5%. Resultado: Amostra foi composta,
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majoritariamente, por homens que pernoitam nas ruas, pardos, com 50 anos ou
mais, baixa escolaridade, que fizeram uso de substâncias psicoativas nos últimos
seis meses e possuem algum tipo de renda. Vivem na rua por 12 anos (mediana),
metade vive com alguém e carrega alguma dor emocional. Verificou-se alto índice
de dor aguda (92,7%-97%), musculoesquelética, predominantemente na coluna,
intermitente com duração de dias e convivem com a dor por cerca de 8 anos. Obteuse alta intensidade de dor pela Escala de Faces Wong-Baker e BPI e teve como
maior número de descritores e índice de dor o sensorial-discriminativo pelo McGILL.
Nos participantes com menor tempo de rua e maior idade há predominância do
índice avaliativo. Há alta interferência de dor em todas as atividades de vida diária
(AVD) do BPI, com maior prevalência a interferência no sono (87,2%), sendo a
menor, mas ainda expressiva, no relacionamento com outras pessoas (67,2%). A
maior mediana foi encontrada na AVD trabalho para os indivíduos com mais de 15
anos de moradia na rua. Não foi encontrada associação da dor com gênero.
Pequena parcela faz tratamento medicamentoso para dor com baixo índice de alívio
total. Descritores: Dor, morador de rua; enfermagem; Assistência à Saúde
Culturalmente Competente; Acesso aos Serviços de Saúde; Enfermagem de
Atenção Primária.
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ABSTRACT

Campos AG, Leão ER. What is the pain of street mora (pain)? 2016, 160 f.
Dissertation (Master degree) - Professional Master's Program in Nursing. Faculty of
Health Sciences Albert Einstein, São Paulo, 2016.

Introduction: The socio-cultural scenario generates vulnerability that directly
interferes with health conditions and the homeless person represents the extreme of
the inequities that contribute to the greatest number of health problems. In the
precarious life of this population, research in developed countries points to the high
index of pain that, in addition to being underdiagnosed, is under-treated. There is no
such study in Brazil. In view of the conditions of subexistence related to poor diet,
impaired sleep, exposure to the weather, physical, psychological and sexual
violence, coupled with the abuse of psychoactive substances, it is necessary to make
visible the pain of street (pain) of the street to offer Subsidies for a culturally
competent evaluation and control by the health teams that assist this population.
Objective: To know the prevalence of pain in the streets of central São Paulo, to
characterize it and to know its implications in the general activities that make up the
Brief Pain Inventory (BIS). Method: This is a descriptive-exploratory, cross-sectional
study with a quantitative approach to be performed with street residents of the city of
São Paulo, registered by a team at the Rua da Sé Basic Health Unit. The inclusion /
exclusion criteria recruitment form, socio-demographic data form, Brief Pain
Inventory, McGILL Pain Questionnaire, and Wong-Baker Face Scale. Quantitative
variables were described by medians and quartiles, given the distance between
mean and median and asymmetry observed in the variables through boxplot graphs.
Categorical variables were described by absolute frequencies and percentages. The
investigation of association between categorical variables was performed using chisquare tests or Fisher's exact tests. Comparison between groups for quantitative
variables was performed by non-parametric Mann-Whitney tests or KruskallWallis. The association between the quantitative variables was investigated by
means of the Spearman correlation coefficient. The analyzes were performed using
the SPSS statistical program and the significance level adopted was 5%. Result:
Sample was made up of men who spend the night in the streets, pardos, 50 years
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old or more, low schooling, who have used psychoactive substances in the last six
months and have some type of income. They live on average 15 years or more on
the street, half alone and carry some emotional pain. There was a high prevalence of
and acute pain (92.7%-97%), musculoskeletal pain, mostly in the spine, intermittent
with duration of days and lived with pain for about 13 years. High pain intensity was
obtained by the Wong-Baker and BPI Faces Scale and had the highest number of
descriptors and pain index the sensorial-discriminative by McGILL. In the participants
with less street time and greater age, there is a predominance of the evaluative
index. There is a high pain interference in all BPI's ADLs, with a higher prevalence of
interference in sleep (87.2%) and lower in relation to other people (67.2%). Larger
median was found in the ADL work. There is no association of pain with gender.
Small portion makes medicated treatment for pain with low total pain relief index.
Keywords: Pain, homeless; nursing; Culturally Competent Health Care; Access to
Health Services; Primary Care Nursing.
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GLOSSÁRIO

1- Área adscrita: Território delimitado onde cada equipe realiza o cuidado em saúde
para as pessoas que nele residem.
2- Itinerância: Ato de caminhar entre vários lugares (bairros, cidades, estados).
3- Mesclado: Cigarro composto da mistura de tabaco ou crack com maconha.
4- Pitílio: Cigarro composto de tabaco e crack.
5- Pontos de Atenção: Serviços dentro da rede de atenção a saúde, como Unidade
Básica de Saúde, Assistência Médica Ambulatorial, Ambulatório Médico de
Especialidades, Centro de Apoio Psicossocial, hospitais, residências terapêuticas,
etc.
6- Território: Área de abrangência que a equipe de saúde é responsável. Composta
por ruas e até mesmo bairros.
7- Trecheiro: Significa andar no trecho, pessoa que percorre andando cidades e
estados sem planejamento.
8- Mocó: Local na via pública onde vive o morador de rua com seus pertences e
animais de estimação.
9- Bicos: Prática de trabalho informal.
10- Albergue: Substantivo masculino: lugar onde se hospedam pessoas. Refugio,
abrigo.
11- Boca de rango: Locais que fornecem alimentação.
12- Centro de convivência: Local onde passam o dia, não há pernoite.
13- Corre: Movimento para conseguir comida, dinheiro, substâncias psicoativas, enfim,
qualquer objeto ou serviço de seu interesse.
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LISTA DE ABREVIAÇÕES

OMS: Organização Mundial de Saúde
SUS: Sistema Único de Saúde
PSF: Programa de Saúde da Família
AMA: Assistência Médica Ambulatorial
PACS: Programa de Agentes Comunitários de Saúde
PSF Especial: Estratégia de Saúde da Família Especial
PNAB: Política Nacional de Atenção Básica
CAPS: Centros de Atenção Psicossocial
CAPS ad: Centros de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas
UBS: Unidade Básica de Saúde
NASF: Núcleo de Apoio a Saúde da Família
LSD: Dietilamida do Ácido Lisérgico
MDMA: Metilenodioximetanfetamina
BPI: Brief Pain Inventory
CnaR: Consultório na Rua
PS: Pronto Socorro
MMII: Membros Inferiores
NAP: Neurônio Aferente Primário
SNP: Sistema Nervoso Periférico
SNC: Sistema Nervoso Central
CLT: Consolidação das Leis Trabalhistas
APS: Atenção Primária à Saúde
MPQ: McGILL Pain Questionnaire
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APRESENTAÇÃO

Sou enfermeira, graduada pela Faculdade de Medicina de Marília (FAMEMA)
em 2006. No ano de 2010 realizei curso de Especialização Em Saúde Coletiva pela
Universidade Cruzeiro do Sul (UNICSUL) e em 2012 o curso de Especialização em
Saúde da Família pela Universidade Federal de São Paulo (UNASUS). Atualmente,
mestranda do curso de Mestrado Profissional em Enfermagem pela Faculdade
Israelita de Ciências da Saúde Albert Einstein.
Há quase oito anos atuo na atenção primária à saúde (APS) no cuidado aos
moradores da região central do município de São Paulo, população em extrema
vulnerabilidade social, usuários de substâncias psicoativas e imigrantes. Até 2012
esse programa era denominado PSF Especial e, posteriormente, migrou para
Consultório na rua.
Essa população é historicamente alvo de poucas pesquisas, o que vem se
modificando recentemente, todavia com restrita produção de profissionais de saúde,
grupo que realiza o cuidado direto a esse grupo. Observamos que os profissionais
da linha de frente do cuidado, por vários motivos, produzem menos estudos, e que
esse grupo detêm um conhecimento que normalmente pouco dialoga com a
academia.
Durante esse anos que trabalho com moradores de rua muitas inquietações
surgiram, sentia a necessidade de realizar alguns estudos que tivessem impacto na
melhoria do cuidado que realizamos diariamente, e foi no encontro com a Drª Eliseth
Leão que consegui realizar esse recorte e iniciar o estudo sobre a dor no mora(dor)
de rua.
Essa experiência, para além dos conhecimentos em pesquisa que adquiri,
mudou minha visão sobre o mundo da rua, sobre o viver na rua e sobre
potencialidade do cuidado que já oferecemos e que podemos oferecer.
Tocar a dor do mora(dor) de rua deu um novo sentido à qualidade desse
encontro, que é sempre desafia(dor) e transforma(dor) para ambos, mora(dor) de
rua e profissional cuida(dor).
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1- INTRODUÇÃO
A Organização Mundial de Saúde (OMS) define saúde como o completo bem
estar físico, mental e social e não a mera ausência de doenças (WHO, 1946). Essa
definição parece inatingível para a maioria dos indivíduos, onde o completo bem
estar escapa às possibilidades das imperfeições humanas, bem como o não acesso
às condições viáveis de existência, que comprometem a qualidade de vida e de
saúde (Brêtas e Oliveira, 1999).
Por isso, utilizamos neste estudo, a definição de saúde como sendo a
capacidade que o individuo tem de gastar e consumir a própria vida, uma vez que as
condições de existência estão relacionadas ao meio, e este não é neutro, é fruto de
um cenário sociocultural, econômico e político, gerador de iniquidades, no qual,
condições desfavoráveis agem diretamente sobre a manutenção de saúde
(Canguilhem, 1995).
O conceito de vulnerabilidade traz elementos abstratos que podem ser
associados aos processos de adoecimento. A exposição a agravos de saúde resulta
de aspectos individuais e coletivos que produzem maior susceptibilidade às doenças
e à morte. A vulnerabilidade é um indicador da iniquidade e da desigualdade social
(Ayres et al, 2006).
As populações vulneráveis têm um déficit nos serviços públicos de saúde por
estes não terem a clara percepção dos reais problemas e respostas efetivas que
possam aliviar o sofrimento e oferecer um cuidado integral à saúde dessas
populações. Ainda é necessário incorporar a visão de mundo desse grupo e buscar
implementar políticas sociais como direito de cidadania (Carneiro Junior, Luppi,
Silveira, 2006).
Para que se possa compreender a problemática da atenção à saúde oferecida ao
morador de rua é necessária uma breve descrição cronológica de como a mesma
aconteceu nas ultimas décadas, articulada ao histórico da saúde pública no Brasil.
A perspectiva de saúde como direito deu-se frente às lutas de movimentos
sociais, academia e profissionais de saúde. Essa articulação resultou na criação do
Sistema Único de Saúde (SUS) por meio do artigo 198 da Constituição de 1988
(Brasil, 2002), que amplia a cobertura de saúde para todos os brasileiros, na
premissa de direito de todos e dever do Estado. Esse novo sistema emergiu dos
Página 17

princípios da universalização, integralidade, equidade, descentralização, controle
social, baseando-se em uma rede integrada, regionalizada e hierarquizada de
serviços de saúde (Brasil, 1994).
No ano de 1994, o SUS foi reforçado com a criação do Programa de Saúde da
Família (PSF), principal estratégia do governo federal para mudança do modelo
biomédico tendo como foco as ações de atenção primária à saúde, que prioriza a
prevenção, promoção e recuperação da saúde, de forma integral e contínua (Brasil,
1994).
Todavia, os indivíduos, sem residência fixa, que não eram contemplados por
esse modelo de atenção à saúde, continuaram a utilizar os prontos socorros quando
necessitavam de cuidados e sem políticas de saúde alinhadas com a nova
estratégia do governo federal.
Devido às dificuldades de acesso aos serviços públicos de saúde que o morador
de rua encontrava, ocorreu em junho de 2003, a manifestação do “Dia Nacional de
Luta da População em Situação de Rua”, que reivindicava o direito à saúde. Essa
reivindicação culminou na criação do Projeto “A Gente na Rua”, que tinha como
objetivo promover o acesso dessa população aos serviços de saúde e garantir
atenção integral as suas necessidades, com foco na emancipação (Souza, Silva,
Caricari, 2007).
Esse projeto se estendeu às regiões da Sé, Móoca, Lapa e Pinheiros, com
três equipes do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS), quatro
enfermeiros e 35 agentes de rua, duas assistentes sociais e um coordenador. Em
2008, essas equipes foram ampliadas para a Estratégia de Saúde da Família sem
Domicílio (PSF Especial) (Rosa e Brêtas, 2013).
As equipes do PSF Especial eram compostas por uma enfermeira, um
médico, dois auxiliares de enfermagem e seis agentes comunitários de saúde e
realizavam o mesmo cuidado de saúde que o PSF tradicional, oferecendo cuidados
nos ciclos de vida e aos programas prioritários, como tuberculose, hanseníase,
diabetes, hipertensão e outros.
Somente em 2009 foi instituída a Política Nacional para a População em
Situação de Rua (Brasil, 2009), com o intuito de reintegrar as pessoas às redes
familiares e comunitárias, além de promover o acesso aos direitos e oportunidades
de desenvolvimento social. Em 2012, a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB)
(Brasil, 2012) teve como desdobramento a formação das equipes de Consultório na
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Rua (CnaR). Essas equipes integram a Atenção Básica da rede de Atenção
Psicossocial e atuam em diversos problemas e necessidades de saúde dessa
população, sendo uma de suas atribuições os cuidados aos usuários de substâncias
psicoativas (Brasil, 2012).
As equipes de CnaR são multiprofissionais,

cuidam dos diferentes

problemas e necessidades de saúde com atividades in loco. Possuem ações
compartilhadas e integradas a vários pontos de atenção, como às Unidades
Básicas de Saúde (UBS), Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), serviços de
Urgência e Emergência entre outros (Brasil, 2012).
As equipes dos Consultórios na Rua possuem três modalidades (Brasil, 2012):
I - Modalidade I: equipe formada, minimamente, por quatro profissionais,
excetuando-se o médico, sendo:
a) dois profissionais de nível superior;
b) dois profissionais de nível médio.
II - Modalidade II: equipe formada, minimamente, por seis profissionais, excetuandose o médico, sendo:
a) três profissionais de nível superior;
b) três profissionais de nível médio.
III - Modalidade III: equipe da Modalidade II, acrescida de um profissional médico.
Neste cenário é que se inscreve o objeto de estudo desta pesquisa. A parcela
de pessoas morando nas ruas é expressiva. Na Pesquisa Nacional sobre a
População em Situação de Rua realizada em 2008, foram identificadas 31.922
pessoas com mais de 18 anos vivendo nessa condição, em 71 municípios do Brasil,
excluídas as cidades de São Paulo, Belo Horizonte, Recife e Porto Alegre (Brasil,
2008).
Do total de identificados 29,7% afirmaram ter algum problema de saúde, e
quando precisavam de atendimento 43,8% procuravam os hospitais e 27,4% os
postos de saúde (Brasil, 2008). Percebe-se um baixo acesso, tanto aos
diagnósticos, quanto de procura às UBS, mantendo a alta busca por serviços de
urgência e emergência.
No ultimo censo divulgado em maio de 2015, na cidade de São Paulo,
verificou-se que 15.905 indivíduos estão vivendo nas ruas. Na Subprefeitura da Sé,
3.864 pessoas se encontram nessa condição, ou seja, 53 % do total. A subprefeitura
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Sé é composta por oito distritos: Bela Vista, Bom Retiro, Cambuci, Consolação,
Liberdade, República, Sé e Santa Cecília (São Paulo, 2015).
As equipes de CnaR alocadas na UBS Sé são compostas por duas
enfermeiras, um médico, uma assistente social, um

psicólogo, um auxiliar de

enfermagem, seis agentes comunitários de saúde e dois agentes sociais. Conta
também com suporte do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF), composto por
psiquiatra, ginecologista, terapeuta ocupacional e fisioterapeuta. As equipes têm
como área adscrita, os bairros do Parque Dom Pedro, Sé, Glicério, parte da
Liberdade e Cambuci.
A população pertencente à UBS Sé é bastante heterogênea e as
desigualdades socioeconômicas são acentuadas. Há concentração de comerciantes,
transeuntes e trabalhadores que tem uma relação diferenciada com o território. Com
intenso trânsito de pessoas e a rotatividade dos moradores locais, torna essa área
de passagem, com criação de vínculos frágeis e pouco apego às relações
estabelecidas com esse território. Existem muitas pessoas que vivem em condições
materiais e de vida precárias, como ocupações, cortiços, rua, migrantes e
refugiados.
Nesse território existe uma parcela expressiva de pessoas que moram nas
ruas e o fato desta ser praticamente ‘invisível’ aos olhos da população (e até mesmo
de serviços de saúde), implica em reforço de determinantes de saúde negativos.
São múltiplas as variáveis que interferem no acesso aos cuidados de saúde
do morador de rua, como a organização dos serviços de saúde, com filas, longo
tempo de espera, bem como a dificuldade dos profissionais no atendimento. Outro
fator importante é a condição de higiene, por vezes, precária com que buscam os
serviços e que resulta em atitudes preconceituosas (Vannucchi, 2007).
Outro fator que interfere no acesso é a dinâmica da rua, que demanda, antes
das questões de saúde, prioridades como conseguir dinheiro, procurar locais para
dormir, comer (boca de rango) e fazer higiene pessoal, potencializadas pelo uso de
substâncias psicoativas e a falta de referência temporal, como dias e horários.
Soma-se a estes fatores a necessidade de cuidar do “mocó”, lugar da via pública
onde vivem e guardam seus pertences (Campos, Souza, 2013).
Deparamo-nos, no atendimento aos moradores de rua, com situações de alta
vulnerabilidade,

como

violência

(física,

psicológica

e

sexual),

negligência,

insegurança alimentar, ingestão de água não tratada, sono prejudicado, variações
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do clima (exposição ao vento, chuva, calor e frio), autocuidado precário, e usuários
com histórico de múltiplas internações. As condições de vida e o contexto social
neste território são produtores de agravos à saúde em seu sentido amplo (NCH,
2002; Fisher et al, 2013 e Vannnucchi, 2007).
O cuidado de saúde realizado pelo CnaR engloba atendimento em consultas
médicas, de enfermagem e dos profissionais do NASF na UBS e nos equipamentos
sociais (centros de convivência e albergues), além do atendimento à demanda
espontânea; encaminhamentos a outros serviços de saúde especializados para
realização de exames; parceria com equipamentos sociais (higiene, alimentação,
cursos); auxílio para retirada de documentação; grupos de educação em saúde;
busca ativa de tuberculose; acompanhamento do agente com o usuário em outros
serviços; busca do usuário no território para consultas, exames e procedimentos;
visitas periódicas no território de toda equipe e desenvolvimento de planos de vida.
O manual sobre o cuidado à saúde junto à população em situação de rua
apresenta os problemas clínicos mais comuns nesta população, tais como:
problemas nos pés referentes às varicosidades, estase venosa, micoses, bicho-depé, celulites, erisipelas, calosidades, pé-de-imersão e unha encravada. Nas
infestações são apontadas a pediculose e escabiose, bem como a tuberculose,
doenças sexualmente transmissíveis, e a gravidez de alto risco. Nas doenças
crônicas

são

apontadas

a

diabetes

mellitus

e

hipertensão,

o

uso

prejudicial/dependência de álcool e drogas, e por fim, problemas com saúde bucal
(Brasil, 2012).
Não há citação, entretanto, sobre quadros álgicos (agudos ou crônicos), tão
pouco identificando e qualificando-o, condição clínica alvo do presente estudo.
Na prática profissional, a queixa de dor é verificada a partir do relato
espontâneo do morador de rua, não há nenhum inquérito ou instrumento que aborde
essa condição de forma específica. Comumente observamos que a procura do
morador de rua pelo serviço de saúde e a aceitação do cuidado da equipe estão
relacionadas ao extremo de sofrimento decorrente da dor, ou quando a mesma
atrapalha o seu viver.
Carneiro Junior e Silveira (2003) indicam que os agravos de saúde são
valorizados pelo morador de rua quando estes interferem na sua itinerância.
Logo, quando um usuário apresenta queixas álgicas e procura pelo cuidado,
percebe-se que está em grande sofrimento e no seu limite.
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Por isso, temos a impressão de que a queixa de dor só aparece em última
instância, pois ela faz parte do viver na rua, associada às condições de vida, o que
não justifica que isso seja aceitável pela sociedade, muito menos por profissionais
de saúde.
Frente ao exposto, e em função da não abordagem específica da dor nessa
população com privações de suas necessidades básicas, associada à alta
vulnerabilidade a que estão expostos, indagamos: Qual a dor do mora(dor) de rua?
Que tipo de dor é mais prevalente? Onde se localiza? Qual sua frequência? Como a
dor interfere no seu viver? Como convive ou gerencia sua dor?
Verificamos que apesar da gravidade da questão apresentada não
localizamos nenhuma publicação desta natureza no Brasil. Estudos internacionais
que buscaram mapear, especificamente, a dor do morador de rua também são
escassos: no Canadá, Reino Unido e EUA (Hwang et al, 2011; Fisher et al, 2013;
Matter et al, 2009). Na literatura internacional encontramos artigos que citam a dor
em seus resultados, mas apenas três artigos a tinham como objeto de estudo junto a
essa população.
Este estudo busca, portanto, de forma pioneira, iniciar um mapeamento (ainda
que geograficamente restrito, mas relevante por estar localizado na região central da
maior cidade do país e com significativo número de moradores de rua), para tornar
“visível” a dor do morador de rua, por meio do conhecimento de sua prevalência,
caracterização e impacto nos aspectos de suas atividades de vida diária, com vistas
a oferecer subsídios para melhor avaliação e, consequentemente, melhorar o
controle e tratamento pelas equipes de saúde que realizam seu cuidado.
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2-OBJETIVO
2.1 Objetivo Geral
•

Conhecer a prevalência e caracterizar a dor nos moradores de rua que vivem no
centro de São Paulo.
2.2 Objetivos Específicos

•

Caracterizar a população-alvo frente à aplicação do formulário sócio demográfico e
de vulnerabilidades de saúde;

•

Verificar as implicações da dor nas atividades gerais que compõem o Inventário
Breve de Dor (BPI).
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3- REFERENCIAL TEÓRICO
3.1 A Rua – algumas reflexões
A rua carrega muitos estigmas sociais (cicatriz, marca, sinal, vergonhosa,
labéu) junto com suas três letras, e para compreender essa marca, a seguir, nos
apropriamos da semântica/etimologia de algumas palavras. Rua: advém do latim
ruga, posteriormente “sulco”, “caminho”, “via pública de circulação urbana, total ou
parcialmente ladeada de casa”. Viver na rua: sair muito, ficar em casa por pouco
tempo. Ruaceiro: diz-se do, ou o individuo que é dado a viver na rua, passeando, à
toa. Rueiro: que gosta de andar pelas ruas, ruador. Ruão: homem do povo, plebeu,
pião (Novo Aurélio, 1999).
Interessante notar também que a palavra estigma, que vem do grego,
significa:
Picada dolorosa. Originariamente indicava a marca impressa no gado com
ferro quente, em sinal de apropriação por parte do boiadeiro. Passou a
designar, em linguagem cristã, as chagas infligidas ao corpo de Cristo por
ocasião de sua Paixão. E, por último, significa as feridas que pessoas
piedosas trazem em sua carne reproduzindo as chagas de Jesus (Aquino,
2014).

Portanto, uma marca associada à dor.
A palavra rua e suas derivações perpassam por sentidos que estigmatizam
quem vive nelas, como o “à toa”, que não tem o que fazer, inflige menos valia a esse
indivíduo (Novo Aurélio, 1999).
As ruas são espaços públicos onde a vida urbana acontece e assume um
papel importante no cotidiano dos indivíduos, desde as civilizações mais remotas
(Ferreira 2002).
O exemplo disto, na Roma Antiga, o plebeu (ruão) tinha acesso irrestrito aos
banhos públicos, espetáculos, festividades, esmolas dos ricos, bem como os
moradores das cidades medievais na Europa, gozando de toda a pompa pública.
Nessas cidades medievais as relações interpessoais e as múltiplas atividades se
davam no centro da rua. A rua era o cimento da solidariedade (Ferreira, 2002), lugar
de moradia, sobrevivência e sociabilidade (Frangella, 2004).
Já na zona rural os camponeses na Europa pré-industrial (século XVIII) foram
expulsos dos seus feudos (terras). Esses indivíduos então migraram para as cidades
e não foram absorvidos em sua totalidade pelas indústrias, tornando-se os
denominados “mendigos” e “vagabundos” (Silva, 2006). Também houve reviravoltas
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políticas, econômicas, incêndios, epidemias, levando a pauperização de grandes
grupos populacionais (Frangella, 2004).
A pobreza no final da idade média era vista como “boa”, estimulava a
caridade e provações das almas, mas com as crises políticas e econômicas a
Igreja Católica a condenou como errância (Frangella, 2004). Nascimento (1994)
apresenta a definição de pobreza como a situação de membros de uma sociedade
despossuídos de recursos para viver dignamente, ou sem condições mínimas de
suprir suas necessidades básicas.
Nesse contexto, foi criada uma lei contra a vadiagem, usada para forçar a
aceitação dos empregos de baixos salários e condições precárias de trabalho (Silva,
2006). Nessa perspectiva, a mendicância foi associada à vagabundagem e vista
como crime (Justo, 2008; Frangella, 2004). Os camponeses expulsos do campo
tinham a opção de cederem à imposição dos subempregos a baixos salários ou
serem punidos pela lei e a igreja (Frangella, 2004).
No século seguinte (XIX) as relações sociais que antes se davam nos
espaços públicos, foram se movendo para dentro das edificações, principalmente
depois da revolução burguesa. A grande concentração de populares começou a ser
vista como uma ameaça pública pela elite europeia, com medo de um levante
popular. O desmonte do espaço público rompeu com a rede de relações das
camadas mais populares que foram afastadas do centro urbano, e este se
transformou em espaço de circulação para o consumo e trabalho. Iniciou-se a ideia
de vida privada, dentro das casas, como uma conquista da humanidade, sinônimo
de felicidade, que mudou a organização das cidades (Ferreira, 2002).
A “rua” indica um mundo, com seus acidentes, paixões, acolhimento e
imprevisto, e a “casa” ao universo controlado, local de calor e afeto (Da Matta,
1983).
O Estado, por meio das transformações urbanas (estratégias políticas,
imobiliárias e financeiras), reorganizou as relações sociais e de produção,
desencadeando esvaziamento das ações sociais. A rua se marginalizou e perdeu
seu potencial de sociabilidade. Menos povoada pelas classes populares e na solidão
das multidões de outra hora, são ocupadas por aqueles que não têm casa, habitada
por seres humanos que tem nos cantos da cidade um lugar para chamar de seu
(Frangella, 2004).
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A seguir abordamos especificamente a temática do morador de rua, com as
classificações e caracterizações, bem como os dados censitários, com a finalidade
de nos aproximarmos do universo dos participantes da pesquisa.

3.2 O Morador
Ser morador de rua é uma experiência de cunho social, individual e corporal
única. Ele vê o que não é percebido, como o sofrimento, isolamento, o que os torna
detentor de uma sabedoria sobre a vida, dor (grifo nosso) e sentimentos. Exemplo
de redenção e provadores da moral social que expõem de forma crua os dramas
sociais e individuais (Frangella, 2004).
Reflete um modo de vida, de pensar e de sentir das pessoas, produz valores,
costumes e conhecimento, e está impregnada de memórias e significações que se
materializam na paisagem da cidade (Ferreira, 2002).
A rua também é uma amostra da vida moderna, o que fica escondido, ela tira
das sombras e torna público. Local onde as pessoas se identificam por símbolos
comuns, deixa-se de ser abstrato para ser vivido com relações de cumplicidade
(Ferreira, 2002). Símbolo é aquilo que, por um principio de analogia representa ou
substitui outra coisa (Novo Aurélio, 1999).
Com o passar do tempo foram surgindo várias maneiras de classificar e
denominar o morador de rua e as condições em que se encontram, e vamos a
seguir, conhecer algumas delas.
O padre Arlindo Pereira Dias, conhecedor da população de rua da cidade,
identificou cinco tipos diferentes de moradores de rua: 1)os que estão nas ruas há
anos, na malandragem; 2) os que não ambicionam sair; 3) os que encontram nas
ruas certa sensação de liberdade; 4), os portadores de doenças mentais; e 5) os
moradores desempregados, temporários e o grupo de catadores de papel (Folha,
1995).
Outra classificação é do maloqueiro que vive no “mocó” (local na via pública
onde vive o morador de rua com seus objetos e animais de estimação), onde
pequenos grupos passam o dia ou pernoitam em colchões e nos canto reservado
para seus pertences. Está relacionado com estágios de degradação, com sua
aparência e comportamento (Varanda, Adorno, 2004).
Houve o surgimento de varias nomenclaturas como desabrigados, morador de
rua, homeless (sem teto), pobres de rua, mendigo, indigente, gente morando na rua,
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sofredores de rua, povo da rua, catadores, albergados e população em situação de
rua (Costa, 2007).
Nos EUA utiliza-se o termo homeless aos indivíduos que tem habitações não
permanentes (mas exclui os nômades) e que não atendem aos padrões mínimos de
habitabilidade (NCH, 2002). Snow e Anderson (1998) usam o termo desabrigado e
atribui uma dimensão residencial (falta de moradia), de apoio familiar (laços
familiares e sociais), e de valor moral (grau de dignidade e valor moral). No Texas
diferenciam o ”andarilho como um trabalhador migrante, o vagabundo como um não
trabalhador e migrante, e o mendigo como um não trabalhador e não migrante”.
Existe a classificação feita por Yazigi (1997, p139) que se refere ao tempo de
estadia na rua, podendo a rua ser um abrigo transitório como um modo de vida:
Estar na rua, pelo desemprego e perda da moradia e ter como referência de
grupo seus colegas de trabalho e familiares; ficar na rua, os que perenizam
a rua e suas relações de sobrevivência com “bicos” (prática de trabalho
informal), tendo como referência social seus companheiros de rua e do
trabalho; e o ser da rua permanentemente, que tem a rua como habitat, e
como referência o grupo de rua.

Alguns autores utilizam o termo situação de rua, para o individuo que habita
transitoriamente os logradouros públicos, albergues e pensões, pois deseja enfatizar
o aspecto passageiro pela rua (Mattos, Ferreira, 2004; Souza, Silva, Caricari, 2007)
e também por melhor designar uma situação e condição social (Silva, 2006).
Já a designação povo da rua desloca o foco do individuo para o grupo,
pensando em formas de reinvindicação coletiva. A expressão povo da rua vem se
contrapondo à expressão mendigo e/ou maloqueiro, relacionada ao sofrimento do
morador de rua, que não é só, faz parte de um coletivo (Costa, 2007).
Justo (2008) opta por morador de rua (Grifo nosso) por definir o grupo por
um modo de vida em comum. Neste estudo adotaremos também essa terminologia
por entender que por fazer parte de um grupo, possui características comuns,
compartilham uma cultura e regras próprias que orientam seu viver e sobreviver nas
ruas.
Mas, independente da terminologia adotada, alguns autores relatam que a
origem do morador de rua já é estigmatizada, pois muitos nasceram na rua, são expresidiários, tiveram passagem por instituições de menores, de saúde mental e de
recuperação do etilismo (Ferreira, 2002). Frangella (2004), em contraposição, relata
que poucas pessoas nascem nas ruas, mas afirma que estão envelhecendo nelas.
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Silva (2006) relata alguns motivos que tem levado as pessoas para situação de
rua, tais como:


Fatores estruturais – falta de moradia, trabalho e renda, mudanças econômicas e
institucionais de forte impacto social;



Fatores biográficos – história de vida;



Fatores da natureza ou desastres.
Nesse mesmo estudo Silva (2006), fez um recorte entre os anos de 1995 e 2005
no qual analisou o censo da população de rua de quatro grandes capitais (São
Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre e Recife), e verificou as seguintes semelhanças
entre as populações:



Do total da população de rua 77,8% é do sexo masculino. O censo populacional
brasileiro demonstra que o número de mulheres está crescendo. O alto índice de
homens nas ruas seria reflexo da situação do mercado de trabalho, aliada a fatores
culturais, como a necessidade do homem prover o sustento da família;



A população em situação de rua está envelhecendo;



A população em situação de rua sabe ler e eleva a escolaridade nos últimos anos;



Aumento do numero de pessoas nas ruas que tem origem na própria capital
pesquisada;



O tempo de permanência nas ruas está aumentando;



Em média 10% dessas pessoas encontram-se acompanhadas por familiares;



A grande maioria da população em situação de rua já teve experiência de trabalho
anterior a essa condição, mesmo em ocupações precárias;



Na rua, as atividades precárias garantem sobrevivência: trabalhos informais, bicos e
mendicância;



Dentre os motivos citados para estarem nas ruas, a falta de trabalho tem papel
central;



Comum o uso de álcool e outras drogas.

O morador de rua é um fenômeno urbano, produto das desigualdades e
exclusão social, esta última entendida como a separação de grupos e sujeitos,
combinado nas relações econômicas, culturais e politicas, resultando em
discriminação e pobreza, não acesso ao mundo do trabalho, do consumo e sem
representação social e pública (Minayo, 2001).
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Pode-se entender a exclusão social, segundo Escorel (1999,p.259):
“como um processo que envolve trajetórias de vulnerabilidade, fragilidade,
ou precariedade e até ruptura dos vínculos nas dimensões sócio-familiar, do
trabalho, das representações culturais, da cidadania e da vida humana e,
ainda como uma zona integrada por diversas manifestações de processos
de desvinculação nos diferentes âmbitos – tem valor analítico para a
compreensão de diferentes expressões histórico-sociais”.

Além de objeto de discriminação social o morador de rua passa a ser visto
como ameaça passível de ser eliminada. Grupo “economicamente desnecessário,
politicamente incomodo e socialmente ameaçador” (Nascimento, 1994).
Na representação social o morador de rua é concebido, universalmente, como
louco, sujo, bêbado, criminoso, perigoso, que desperta medo, hostilidade, comoção,
pena, o que caracteriza uma violência simbólica (Mattos, Ferreira, 2004; Silva,
2006).
Pesquisa realizada no Dinamarca reforça o quanto a exclusão social e a
extrema vulnerabilidade influenciam o risco de morte. Os resultados apontaram que
a mortalidade precoce é maior na população de rua, 2,8 vezes maior para homens e
5,6 vezes maior para as mulheres. O risco de suicídio é seis vezes maior. O risco de
morte natural 2,6, de morte por lesão não intencional 14,6 e de morte desconhecida
62,9 (Nordentoft, Wandall-Holm, 2003).
Na Alemanha, a idade média de morte do morador de rua é de 44,5 anos e
cerca de 62,6% de mortes são por intoxicação. Entre as causas de mortes naturais
se encontram as infecções (Edgar, Doherty, Mina-Coull, 2001).
Segundo o ultimo censo do município de São Paulo (2015) a violência
dirigida ao morador de rua é comum e em grande parte é realizada por outros
moradores de rua, seguido dos agentes de segurança pública, agentes de
segurança privada, transeuntes, e se distribui da seguinte forma: agressão verbal
com xingamentos e humilhação (70%), roubo/furto (64%), agressão física (50%),
homicídio (24%), remoção forçada (38%) e violência sexual (6%).
A nossa identidade é tecida a partir da interiorização de atributos dados pelos
outros nas interações, embasado no conhecimento socialmente compartilhado.
Nasce no morador de rua o sentimento de vergonha e humilhação que o afasta de
seus familiares e o isola dos outros (Ciampa, 1990).
Esse sentimento de vergonha e humilhação é fortemente observado no
convívio com essa população, a própria aproximação da equipe, por alguns
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indivíduos é bem difícil, bem como transitar com eles nos serviços públicos, cenário,
muitas vezes, de episódios repetidos de discriminação e preconceito.
Análises simplistas culpabilizam o morador de rua por sua condição (Silva,
2006). O preconceito muitas vezes está associado a sua higiene pessoal e ao
descuido com a aparência (Rosa, Secco, Brêtas, 2006), bem como a vinculação com
o uso de substâncias psicoativas e a criminalidade, o que o afasta e o isola ainda
mais da sociedade (Vannucchi, 2007).
Como consequência se observa a internalização do preconceito dos
moradores de rua, imergidos na representação social a eles dirigida, e que vai
compondo com sua própria identidade, e produz sentimento de fracasso e
incompetência social (Mattos, Ferreira, 2004).
A identidade do morador de rua caminha para a morte simbólica, “de que
adianta aumentar a expectativa de vida se alimentamos uma vida sem expectativas”
(Mattos, Ferreira, 2005).
Para o morador de rua são dadas as opções de alienar-se do mundo, através
da loucura, para o mundo imaginário onde podem ser sujeitos humanos, ou desistir,
uma vez que, se não são autores de sua vida, que sejam da morte, por meio do
suicídio. Outra forma, e mais difícil, seria pela superação da sua condição e
engajamento em movimentos sociais (Mattos, Ferreira, 2004). A participação em
movimentos sociais dessa população é muito baixa, 16% nos indivíduos que
pernoitam em albergue e 11% nos que pernoitam na rua (São Paulo, 2015).
O que podemos observar na sociedade é uma dessensibilização com os
moradores de rua, por costume em vê-los (sem, contudo, olhá-los) nessas
condições, que faz com que os tratem com indiferença, sendo invisíveis para as
pessoas (Mattos, Ferreira, 2004) o que aponta na direção da naturalização do
fenômeno (Silva, 2006).
O morador de rua não é visto como igual e sim, como um objeto sem
vontade própria (Mattos, Ferreira, 2004; Castel, 2005). Ele vivencia um processo
de intolerância e rejeição, expulsão dos espaços de iguais ou não reconhecimento
dos direitos, considerados não semelhantes (Nascimento, 1994).
A rua passa a ser o local de enunciação dessa população que passa de
vítima à ameaça. Na verdade, a maior ameaça da sociedade capitalista está em se
apropriarem do público como privado (Ferraz, Machado, 2014).
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O reconhecimento de outro indivíduo como vítima do sistema é assumir a
co-responsabilidade por essa vítima, como condição ética e crítica. “A vítima é um
vivente humano e tem exigências próprias não cumpridas na reprodução da vida
do sistema”. Para que haja justiça e solidariedade perante as vítimas é necessário
criticar a ordem posta de viver das vítimas, para se converter em possibilidade de
viver melhor, de desenvolver a vida humana (Dussel, 2000).
Na próxima sessão abordaremos sobre o histórico da dor, neurofisiologia e
pesquisas internacionais que mapearam a dor no morador de rua.

3.3 Dor
No século XII a igreja católica apresentava a dor como castigo divino, sinal de
dádiva e também de provação. Nos séculos seguintes não há registros de como os
homens da idade média cuidavam de sua dor (Lamau, 1994).
Apenas no século XVII os médicos começam a controlar a dor com licor de
ópio (Goff, 1985). Para atenuar a dor era preciso atentar-se para o alimento, o ar, as
bebidas, sono, ambiente, exercícios físicos. Utilizar o prazer dos sentidos, ter
esperança, assistir espetáculos, estar em contato com a beleza e ouvir música
(Lamau 1994).
No tratado De La Douleur, a dor foi tratada como útil e benéfica, se de curta
duração e externa. Os cirurgiões acreditavam que a dor era inevitável e o homem
que solicitava analgesia era covarde, por não conseguir suportar a dor. No século
XX a dor e o sofrimento passaram a ser evitados. No inicio daquele século, Leriche
definiu que a dor crônica é por si só uma doença (Lamau 1994).
Não existe dor sem o sofrimento. “No ser humano a dor é uma sensação e
uma motivação, emoção específica que reflete um comportamento homeostático,
similar à temperatura, coceira, fome, desejo sexual, temperatura e sede” (Craing,
2003).
Apesar da dor ser considerada o quinto sinal vital há mais de uma década
pela agência de Pesquisa e Qualidade em Saúde Pública e a Sociedade Americana
de Dor, percebe-se a dificuldade das instituições de saúde em implementá-la nessa
perspectiva na assistência ao paciente. Foi citada pela primeira vez por James
Campbell, presidente da Sociedade Americana de dor em 1996 (SBED, 2009).
A dor não é apenas uma função sensorial, mas um componente de controle
homeostático, que garante o equilíbrio biológico adequado entre órgãos e sistemas
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do nosso organismo. É o principal componente que promove o equilíbrio do
mecanismo

sensório-emotivo-comportamental,

complexo

e

coordenado

das

experiências humanas, restaurador da homeostase (Cortelli, Pierangeli, Montagna,
2010; Craing, 2003).
A percepção da resposta do corpo à dor é chamada nocicepção, que detecta
os estímulos dolorosos. Para chegar à medula espinhal a informação nociva
depende dos neurônios aferentes primários (NAP) que inervam regiões abaixo da
cabeça, cujos corpos celulares se encontram no gânglio da raiz dorsal. Os NAP
transformam energia (térmica, tátil, química) em estimulo elétrico no axônio
(Andrade Filho, 2001).
Os nociceptores (receptor periférico que responde a estímulos nocivos) são
terminações nervosas livres dos neurônios que tem como função preservar a
homeostasia tecidual, apontando, quando existe injúria potencial ou real (Pisera,
2005). Conforme o estimulo, é capaz de ativa-lo e as características da resposta
podem ser classificadas em: mecanonoceptores (estímulos mecânicos- nociceptores
A delta); nociceptores polimodais (estímulo mecânico, térmico e químico – tipo C);
nociceptores mecanotérmicos (estímulo mecânica e térmico – nociceptores A delta)
e nociceptores para o frio (estímulos de baixas temperaturas – nociceptores A delta
ou Tipo C). Os nociceptores A delta são de condução rápida, do trato
neoespinotalâmico, espinocervical e dos núcleos coluna dorsal, e os Tipo C são de
condução

lenta

e

difusa

do

trato

espinorreticular,

palioespinotalâmico,

espinomesencefálico e proprioespinal, de conotação afetiva. O A delta faz múltiplas
conexões com neurônios e por isso a dor é difusa, já o Tipo C ascende direto, o que
a faz ser rápida e bem localizada (Andrade Filho, 2001).
Os gânglios da raiz dorsal (onde estão os NAPs) sintetizam substâncias que
podem atuar como neurotransmissores ou neuromoduladores da dor, como a
substância

P,

glutamato,

neurocinina

A

(estimulam

as

células

espinhais

nociceptivas), bem como os peptídeos opióides, somatostatina e galamina (inibem
as células espinhais noceciptivas). Esses neurotransmissores podem ser liberados
na medula espinhal ou na periferia (Andrade Filho, 2001).
Atualmente, o conceito sobre dor engloba três componentes: o sensitivodiscriminativo (sensação física), o afetivo-motivacional (emocional) e o cognitivoavaliativo (pensamentos). A informação dolorosa é transmitida pelos nervos para o
sistema nervoso central e se inter-relaciona com fatores emocionais e culturais que
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mudam a percepção da informação inicial. No cérebro chega pelos tratos
espinotalâmico e espinorreticular com projeções no tálamo e córtex cerebral que irão
determinar a origem da sensação (Melzack, Wall, 2008).
O encéfalo não é passivo à mensagem enviada pelos meios externo e interno.
Os aspectos da história de vida e experiências pessoais interagem no modo de
percepção da dor, através dos sistemas neuronais supra-espinhais, que controlam a
sensibilidade nas várias estruturas do neuroeixo, bem como levam a reagir de modo
variado e auto determinado (Andrade Filho, 2001).
A dor está relacionada às conexões do sistema límbico com o córtex cerebral,
principalmente

o

lobo

neurotransmissores

pré-frontal

(serotonina,

(Brandão,

noradrenalina

1993).
e

É

mediada

dopamina)

que

por
são

neuromoduladores da dor e da sensação de frio e calor (Andrade Filho, 2001). Além
do lobo pré-frontal como tálamo mediodorsal e núcleo talâmico, estão envolvidos na
formação da memória da dor, estabilidade emocional e vivência da dor crônica. A
dor pode ter origem tanto física quanto emocional (Sufka, 1994).
A dor pode ser dividida em aguda ou crônica. A dor aguda ou fisiológica
resulta da estimulação nociva intensa, bem localizada e transitória, informa o corpo
sobre perigo potencial. Os NAPs especializados são capazes de codificar o estimulo
nocivo quanto a sua modalidade, intensidade, duração e localização. Na fase
crônica a dor está associada a danos no tecido nervoso, caracterizando a dor
neuropática. Nesse caso a dor perde a função adaptativa e torna-se patológica
(Andrade Filho, 2001).
A dor crônica ou patológica é a resposta à lesão tecidual, caracterizada por
resposta ao estímulo normalmente inócuo ou mesmo pela dor espontânea. Pode ser
classificada como dor inflamatória (estruturas somáticas ou vicerais) ou neuropática
(lesões do sistema nervoso). É um fenômeno de sensibilização nociceptiva com
redução do limiar à dor (diminui a intensidade do estímulo que permite ao indivíduo
perceber a dor), amplificação da resposta a estímulos dolorosos produzidos por
estímulos nocivos (hiperalgesia) e sensação de dor prolongada após estimulação. A
dor crônica possui uma fase aguda, associada a dano tecidual e inflamação, os
quais também tem papel protetivo. Na fase crônica a dor está associada a danos no
tecido nervoso (Andrade Filho, 2001).
Ela pode ser contínua ou recorrente, de duração mínima de três meses.
Muitas vezes, tem a etiologia incerta, não desaparece com o emprego dos
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procedimentos terapêuticos convencionais e é causa de incapacidades e
inabilidades prolongadas (Teixeira, Marcon, Rocha, 2001). É a segunda causa de
procura a serviços de saúde a 80% das consultas. A prevalência nas comunidades
varia de 7% a 40%. Possui grande impacto na saúde pública e na econômica
mundial.

Modifica o afeto, sono, apetite e qualidade de vida. Pode ocasionar

incapacidades no trabalho, na família e na sociedade (Teixeira, Braum, Marquez,
Lin, 2003).
Nos Estados Unidos, 11% da população geral sofre com a dor crônica e no
Canadá, 25% (Hardt et al, 2008), e tem um impacto negativo importante na
qualidade de vida (Boulanger et al, 2007).
Em indivíduos com neuropatias periféricas e centrais existem modificações
anatômicas, eletrofisiológicas e neuroquímicas significativas das vias nervosas
periféricas dos núcleos e tratos no processamento sensitivo. Ocorre a degeneração
ou regeneração ao longo das fibras que resulta na maior frequência da dor (Andrade
Filho, 2001).
Visto a complexidade das vias e mecanismos da modulação nociceptivas e os
fenômenos comportamentais complexos da dor, compreende-se a dificuldade de
trata-la. Acabar com os agentes da causa, frequentemente não controla a dor
crônica, por não ter etiologia determinada e sofrer influência de vários fatores
(Andrade Filho, 2001).

3.4 Pesquisas sobre a dor do morador de rua
A dor é uma experiência multidimensional e subjetiva. O
desenvolvimento de instrumentos que possibilitem a avaliação da dor nos
seus diversos aspectos, é fundamental para a compreensão do quadro
álgico, implementação da terapêutica e apreciação de sua eficácia
(Pimenta, Teixeira, 1996p71).

No estudo de Matter et al (2009) nos EUA sobre a mensuração de dor na
população de rua teve como amostra 17 pessoas entre homens e mulheres na rua
há pelo menos três meses, maiores de 18 anos, com histórico de dor nos últimos
sete dias. A idade média da amostra foi de 50,5 anos, 77% de homens, 59% não
brancos e 58,8% tinham o ensino médio. Foi aplicada uma avaliação do nível de
alfabetização para verificar a compreensão frente ao questionário. No final da
entrevista foi oferecido auxílio financeiro de US$ 25, o que pode ter enviesado
algumas participações.
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A condição de saúde mais frequentemente relatada neste estudo foi artrite
(47%). Outras condições relatadas pelos participantes incluíram dor nas costas,
diabetes, esclerose múltipla, Síndrome da Imunodeficiência Adquirida e lúpus.
Quase metade dos participantes (47%) teve como resultado grave ou muito grave o
seu nível médio de dor e fadiga nos últimos sete dias, enquanto o restante (53%)
relatou como leve ou moderada. Problemas de abuso de substâncias, diferenças
culturais, e problemas de saúde mental foram mencionados como fatores que
podem interferir na pesquisa (Matter et al, 2009).
No estudo em Toronto, Canadá, foram entrevistados moradores de rua de um
abrigo com 312 pessoas, e dessas, 162 tinham dor por um tempo igual ou superior a
três meses (51,9%). A amostra foi de 152 elegíveis. No instrumento utilizado foram
medidos sete itens de dor crônica com três dimensões: intensidade, deficiência e
duração, além da incapacidade relacionada à dor (atividades diárias, sociais e de
trabalho) (Hwang et al, 2011).
Nos resultados obteve-se que 7,5% da amostra tinha dor crônica Grau I
(baixa intensidade e baixa restrição), 32,2% Grau II (Baixa intensidade e alta
restrição), 23,3% Grau III (alta deficiência e moderada limitação) e 37% Grau IV (alta
deficiência e altas limitações). A variação entre o tempo de dor crônica foi de 10, 3
anos a 11,9 anos. A média de idade para o início da dor foi de 35,8 anos. O local do
corpo mais comum no relato de dor foi 28,9% nos joelhos e 21,1% nos ombros. A
entrevista foi realizada por residentes o que pode ter diminuído as barreiras em
relação à figura do profissional médico, e foi pago US$ 10 para cada participante
(Hwang et al, 2011).
Foram levantadas as barreiras para o gerenciamento da dor, e as mais
recorrentes foram: o estresse da vida nos abrigos, incapacidade de pagar pelas
medicações prescritas, condições de sono ruins, crenças de que os medicamentos
não são eficazes, dificuldade de obter consultas médicas, incapacidade dos médicos
em identificar a causa da dor e problemas na relação médico-paciente Os
pesquisadores levantaram ainda a forma como os moradores de rua estavam
manejando sua dor: 48% compravam medicamentos sem prescrição, 41,4%
utilizavam medicações prescritas, 28,9% utilizavam álcool para controle da dor e
23,7% tratavam com ervas, acupuntura, psicoterapia, massagem, técnicas de
relaxamento e fisioterapia (Hwang et al, 2011).
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Foram entrevistados 40% dos médicos que atendiam moradores do abrigo e
levantaram-se algumas dificuldades no manejo da dor relatadas por eles, como a
relutância em prescrever opióides pelo uso de álcool e drogas pelos moradores de
rua, além das morbidades psiquiátricas e dificuldade do uso correto da medicação.
Do total de médicos entrevistados apenas 51% tratavam a dor crônica de seus
pacientes. Quando os moradores de rua foram questionados sobre o uso de
substâncias psicoativas nos últimos três meses 63,6% tinha feito uso de álcool,
49,7% de maconha, 35,1% de estimulantes e cocaína, 35,1% de opióides e 17,9%
de sedativos (Hwang et al, 2011).
As pesquisas internacionais demonstram a necessidade de melhorar a
abordagem para o gerenciamento da dor crônica dos moradores de rua.

É

necessária a divulgação da prevalência da dor crônica dos desabrigados e as
dificuldades de manejo, principalmente porque um terço dos entrevistados com dor
crônica Grau IV fazia uso de álcool para o controle da dor. Os médicos comumente
não realizam o inquérito sobre as barreiras que os moradores de rua encontram no
gerenciamento da dor e com a preocupação do uso de álcool e drogas não
prescrevem opióides para o controle de dor crônica, bem como anti-inflamatórios
não-esteróides para aqueles com história de abuso de álcool (Hwang et al, 2011;
Fisher et al, 2013).
Devido ao sono prejudicado nos abrigos os autores sugerem como
intervenção de efeitos positivos que sejam fornecidas habitações (Hwang et al,
2011). A maioria dos participantes manifestaram suas insatisfações, e alguns
expressaram sua frustração com as suas experiências no tratamento para a dor.
Eles relataram numerosos exemplos de má qualidade do cuidado como não ter uma
avaliação apropriada de dor e a prescrição de ibuprofeno tem sido o único
tratamento oferecido em longo prazo (Matter et al, 2009).
O estudo no Reino Unido sobre prevalência de dor crônica entre os
moradores de rua buscou identificar sua localização, o efeito sobre as atividades do
cotidiano, e sua relação com o uso de álcool e drogas, além de sensibilizar os
profissionais de saúde para a dor crônica do morador de rua, que é comum e mal
controlada. Foram realizadas entrevistas com usuários de abrigos em quatro
principais cidades do Reino Unido, no período de 2009 a 2011 (Fisher et al, 2013).
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A amostra foi composta por 89,3% de homens, com média de 42,2 anos,
dos quais 34% dormiam nas calçadas, 63,3% em albergues e 2,7% em casa de
amigos. O tempo médio em situação de rua era de 58,5 meses (Fisher et al, 2013).
Um fator positivo no estudo foi ter como entrevistadores alunos de medicina,
e não o profissional médico, que pudesse somar algum viés por causa do
distanciamento da relação. Não seria possível considerar a população da amostra a
população geral que dormem nas ruas, visto que a pesquisa foi realizada dentro do
abrigo. A amostra foi composta por 150 pessoas, o que aumenta a relevância do
estudo. O estudo revelou que 59,3% dos participantes relataram dor por um período
igual ou maior que três meses, com duração média de 82,2 meses e que os MMII
são os mais afetados (Fisher et al, 2013).
Como resultado ainda da pesquisa de Fisher et al (2013) os locais mais
referidos para dor crônica foram os MMII com 51,4% (em função de sapatos ruins,
poucos cuidados com os pés e muito tempo de pé), abdômen, pélvis e região dorsal
com 36,9%, peito, braços e ombros com 25,2%, cabeça e pescoço com 15,3% e em
mais de um local com 27,95%. A dor neuropática na população geral é de 8%, na
população sem-teto é de 16,9%, e com agravante de não ser tratada. Para 71,3%
houve dor nas ultimas 24 horas no BPI e 85,6% tiveram interferência da dor nas
atividades gerais e em 54,1% menor interferência nos relacionamentos com outras
pessoas. No McGILL o maior grupo foi o sensorial-discriminativo (71,0%). No
manejo da dor verificou-se que 55,1% utilizavam analgésicos prescritos e destes
46,3% tiveram redução da dor. Cerca de 22,1% faziam uso de drogas ilegais e
diazepam não prescrito por médico para manejo da dor. Da amostra, 23,7% fazia
uso de outras estratégias para o controle da dor, como uso de ervas medicinais,
acupuntura, terapia, fisioterapia e massagem. Não foram encontradas relações entre
dor e o uso de álcool (Fisher et al, 2013).
Segundo os autores, o controle inadequado da dor pode resultar da relutância
em procurar ajuda e na investigação de doença subjacente, devido a uma falta de
ajuda disponível, doença psiquiátrica, ou baixa expectativas dos profissionais de
saúde. Os problemas de saúde que atingem essa população diminuem sua
capacidade funcional, qualidade de vida, e sua expectativa de vida (42-52 anos)
(Fisher et al, 2013).
Na sessão seguinte abordamos aspectos relacionados à cultura e a dor, sua
interferência no viver e seus signos culturalmente compartilhados.
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3.5 Cultura e a dor

Embora a proposta deste estudo seja de verificar a prevalência da dor e
caracterizá-la, julgamos pertinente abordar os aspectos culturais da dor como pano
de fundo para que não haja dissociação do contexto na qual a experiência álgica do
morador de rua se insere. Da mesma forma, ainda que o método do estudo não seja
etnográfico, a vivência profissional da pesquisadora apresenta nuances muito
próximas dessa abordagem e, portanto, permeiam a elaboração e execução deste
estudo.
Na antropologia simbólica a cultura é um código por meio do qual um grupo
de indivíduos pensa, age e modifica o mundo e a si mesmo. Esses indivíduos por
compartilharem esses códigos (cultura) podem viver juntos, com sentimento de
pertencimento, mesmo com suas diferenças (Da Matta, 1986).
A cultura exerce influência em muitos aspectos da vida, incluindo
alimentação, emoção, linguagem, imagem corporal, conceitos de tempo e espaço,
atitudes em relação à doença e dor (Helman, 1994).
Também pode ser definida como o conjunto de teias de significados que o
homem tece e as quais se encontram presos, controla o comportamento humano. O
ser humano “é o animal mais desesperadamente dependente de tais mecanismos
de controle, extragenéticos, fora da pele, de tais programas culturais, para ordenar
seu comportamento” (Geertz, 1978).
Na introjeção de códigos culturais o individuo passa por dois momentos
distintos, o da socialização primária, concebida como a internalização de elementos
da cultura, iniciado na infância dentro da família e que origina a socialização
secundária, que é a internalização das diversas subculturas, como escola, profissão,
trabalho, e outras. As subculturas entram em choque com a socialização primária e
deve se sobrepor as já existentes (Berger, Luckman, 1996).
Para compreensão da influência da cultura nos processos de dor utilizaremos
algumas definições importantes. Valores: Objetivos sociais desejáveis e aceitos
socialmente. Crenças: convicções íntimas apreendidas através da cultura, préexistentes sobre a realidade. Atitude: disposições que implicam na tendência a
responder aos outros, instituições e eventos. Comportamento: Respostas objetivas e
observadas publicamente (Chaplin, 1985).
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Na década de 70 surge a antropologia simbólica/Interpretativa, onde cultura é
o conjunto de símbolos e se expressa na interação social, com atores que dialogam
e negociam significados. É necessário o trabalho de aproximação que busca,
verdadeiramente, entender as crenças e valores, sem fazer julgamentos simplistas
(Geertz, 1978).
O antropólogo Kleinamn e o psiquiatra Good (1985) definem a perspectiva
histórica e cultural como um aspecto universal da experiência humana. Mesmo que
o significado do sofrimento tenha elaborações diferentes em distintos grupos sociais
possui características próprias da condição humana.
A dor é percebida como um acontecimento neurofisiológico e psicológico. A
vivência da dor tem variações ao longo da história e significados diversos que
mudam com a cultura, raça, personalidade de cada individuo (Espadinha, Santos,
2012) e influência das experiências pregressas (Melzack , Wall, 2008).
É fenômeno sociocultural, portanto, não existe fora do social que o precede. O
social constitui o corpo a partir dos significados que a coletividade o atribui. A
subjetividade da dor torna-a campo passível para pensar a relação entre o individuo
e a sociedade. As experiências humanas são elaboradas histórico-socialmente,
sendo transmitidas e atualizadas ao longo da vida (Sarti, 2001).
A maior parte dos valores, crenças e atitudes relacionados à saúde é
aprendida na infância, dentro do núcleo familiar (socialização primária) (Pimenta,
Portnoi, 1999) bem como às primeiras referências na experiência da dor (Sarti,
2001).
Os mundos objetivo e subjetivo se concretizam em realidade mediada pela
simbologia. O social apresenta-se na formação do corpo, onde a dor se manifesta,
através de fenômenos culturais. Os eventos biológicos humanos existem como
realidades simbólicas, no contexto sóciocultural, como nascer, crescer, morrer (Sarti,
2001), bem como a linguagem da dor tem aspectos simbólicos que a coloca em um
momento histórico e cultural (Espadinha, Santos, 2012).
Com a compreensão da importância do contexto cultural da dor nosso olhar,
neste estudo, é balizado pelo papel do enfermeiro na ciência do cuidado
culturalmente competente e o quanto essa visão é fundamental na atuação com
moradores de rua que possuem uma cultura própria e que difere do padrão da
população geral.
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3.6 Enfermagem: Teoria cultural do cuidado

Na atenção primária à saúde a população pobre é percebida como sem
dinheiro, sem estima, sem iniciativa, sem limpeza, sem educação, entre outros.
Portanto, muitos profissionais, mediante ao cuidado, não investem nas orientações
em saúde por acreditar que o paciente não as entenda (Boehs et al, 2007).O
cuidado biológico e tecnicista é insuficiente para abarcar o processo saúde doença
do povo da rua. É preciso introduzir o diálogo com as ciências sociais e humanas
(Rosa, Cavichiolli, Brêtas, 2005).
O referencial teórico de enfermagem com o qual temos buscado dialogar no
trabalho do enfermeiro de CnaR é o da teoria do cuidado cultural ou diversidade e
universalidade do cuidado cultural, da enfermeira Madeleine Leininger.
Leininger graduou-se em enfermagem em St Antony’s School of Nursing em
1948 e em Ciências Biológicas no Benedictine College, com estudos filosóficos e na
área de humanas. Em 1954 obteve o titulo de mestre em enfermagem psiquiátrica, e
em 1959 foi a primeira enfermeira com doutorado em antropologia (George, 2008).
Quando trabalhava em um hospital psiquiátrico percebeu a necessidade de
refletir sobe a inter-relação enfermagem (cuidado) e a antropologia (cultura), já que
percebeu que os fatores culturais influenciavam no comportamento dos indivíduos
sob seus cuidados no hospital. Neste período desenvolveu o primeiro método de
pesquisa genuinamente etnográfico de enfermagem. Passou a viver por dois anos
em uma tribo indígena, onde pode observar características impares desta cultura
desenvolvendo a teoria cultural do cuidado. Ela percebeu marcantes diferenças na
cultura ocidental e oriental quantos às práticas e cuidados em saúde (George, 2008).
Leininger (2002) definiu a etnoenfermagem como “o estudo de crenças,
valores e práticas de enfermagem como percebidas e conhecidas cognitivamente
por uma determinada cultura através de suas experiências diretas, crenças e
sistema de valores”.
Sob essa perspectiva, o ser humano é entendido como individuo, família e
grupo cultural. Já o contexto ambiental é a situação de experiência, contexto no qual
a pessoa e o grupo vivem, incluindo características físicas, ecológicas, social e visão
de mundo, influenciando os modos de vida. Estudar o indivíduo sem referenciar o
meio e o contexto cultural limita a compreensão da existência humana (Leininger,
2002).
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Saúde para a Leininger (2002) é um “estado de bem estar, culturalmente
definido, avaliado, praticado e que reflete a capacidade que os indivíduos (grupo)
possuem para realizarem suas atividades diárias em modos de vida culturalmente
expressos, benéficos e padronizados”. Afirma que a enfermagem é uma arte
humanística apreendida e uma ciência que enfoca os comportamentos das pessoas,
funções e processos direcionados na promoção e manutenção nas situações de
saúde e recuperação de doenças, que centra e promove um cuidado humano
respeitando os valores culturais e seu contexto de saúde-doença (Leininger, 2002).
Em função destas características existe a necessidade de capacitar o enfermeiro
para o cuidado culturalmente congruente (George, 2008).
Na teoria de Leininger (1991) ela define conceitos que guiam sua construção
teórica, dentre eles o conceito Etno-histórico formado pelas experiências que
explicam os costumes embasados na história de pessoas e seus grupos, e os
sistemas populares de cuidado “Folk”, que são conhecimentos e habilidades
populares, que agem a favor de sua saúde ou para apoia-los em situação de
incapacidade e de enfrentamento da morte. A pessoa precisa ser vista e entendida
no seu contexto holístico cultural e é um ser cuidador.
Outro conceito importante é o de acomodação ou negociação do cuidado
cultural: ações e decisões de cuidado que apoiam grupos culturais, bem como os
cuidados de enfermagem congruentes com a cultura: ações e decisões de
assistência, apoio e capacitação quanto aos valores culturais, crenças e estilos de
vida de pessoas ou grupos que oferecem cuidados de saúde benéficos e que sejam
significativos. O cuidado é a ação mais valorizada para a enfermagem, mas que
precisa ser documentado, compreendido e usado de maneira terapêutica (Leininger,
2002).
O atendimento de enfermagem é realizado em um contexto cultural, onde as
pessoas percebem seu mundo de atendimento de enfermagem e relacionam essas
experiências com suas crenças e práticas gerais de saúde (Leininger, 1991).
A teoria cultural possui conceitos que dialogam com o cuidado ao morador de
rua, que possui uma cultura própria das ruas, com valores, crenças e costumes,
apreendidos e transmitidos e que precisam ser conhecidos e valorizados no
momento de negociar o cuidado de enfermagem, relacionando a vulnerabilidade a
que estão expostos, bem como com a própria dinâmica da rua.
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4- CASUÍSTICA E MÉTODO

4.1 Tipo de Estudo
Trata-se de um estudo descritivo-exploratório, transversal, com abordagem
quantitativa.
A pesquisa descritiva observa, registra, analisa e correlaciona os fatos ou
variáveis, sem manipulá-los. Busca saber a frequência que o fenômeno ocorre,
natureza, características e conexões. Esse tipo de pesquisa aborda dados e
problemas que têm relevância em ser estudados, mas cujo registro não consta em
documentos

(Polit, Beck, 2011). O objetivo de uma pesquisa exploratória é

familiarizar-se com um assunto ainda pouco conhecido, pouco explorado. Ao final de
uma pesquisa exploratória, você conhecerá mais sobre aquele assunto, e estará
apto a construir hipóteses (Gil, 2008).
O estudo transversal implica em coleta dados num determinado momento no
tempo, no ponto fixo que o pesquisador se propõe a estudar (Polit, Beck, 2011).

4.2 Aspectos éticos
O projeto de pesquisa foi submetido junto a Plataforma Brasil, sendo aprovado
pelos Comitês de Ética em Pesquisa da Faculdade de Ciências em Saúde Albert
Einstein (Anexo I) e ao Comitê de Ética em Pesquisa da Secretaria Municipal de
Saúde de São Paulo (Anexo II).
Foi aplicado o Termo de Consentimento Livre Esclarecido para assinatura
(Apêndice I), elaborado conforme o preconizado na Resolução nº 466 de 12 de
dezembro de 2012, relativa às diretrizes éticas e normas regulamentadoras de
Pesquisa em Seres Humanos, contendo informações sobre os objetivos e
finalidades da pesquisa, o caráter voluntário e o anonimato na participação, o direito
de desistir, em qualquer momento da pesquisa, sem sofrer nenhum tipo de dano
(Brasil, 2012).
O Termo de Consentimento Livre Esclarecido foi lido pela entrevistadora e
explicado cada item para o entrevistado, posteriormente foi solicitado que o mesmo
verbalizasse o que entendeu. Essa estratégia é muito utilizada nas interações entre
o morador de rua e a equipe de CnaR para que saibamos o que ele compreendeu
das orientações. A entrevistadora esclareceu toda e qualquer dúvida que surgiu para
que o entrevistado pudesse decidir sobre sua participação ou não no estudo.
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Participou do estudo o morador de rua independente de estar realizando
tratamento para dor. A resolução 466/12, em seu artigo III, item”o”, recomenda que
pesquisa deve:" o) assegurar aos participantes da pesquisa as condições de
acompanhamento, tratamento, assistência integral e orientação, conforme o caso,
quando necessário, inclusive nas pesquisas de rastreamento;" os quadros dolorosos
identificados foram atendidos pela equipe de saúde e oferecido tratamento
adequado (Brasil, 2012).

4.3 Local do estudo

O estudo foi realizado com moradores de rua da região do Parque Dom Pedro
(São Paulo/SP) que corresponde à área do mercado municipal, metrô Pedro II,
terminal de ônibus Parque Dom Pedro, zona cerealista, Avenida do Estado e Rua 25
de março.
A abordagem à população-alvo foi realizada dentro da UBS Sé, enquanto
aguardava consultas ou procedimentos, tanto no período matutino, quanto
vespertino, bem como dentro de um albergue. Apenas duas entrevistas foram
realizadas em via pública.

4.4 Amostra

Neste estudo foi abordada a população cadastrada na equipe de CnaR 123
em função do vínculo da enfermeira com essa população que facilitou a
aproximação e a abordagem e contribuiu com o comprometimento com a pesquisa.
Pensou-se inicialmente em aplicar os instrumentos em 85% da população
alvo do sexo masculino e 15% do sexo feminino, respeitando o ultimo censo de 2015
sobre população de rua no município de São Paulo, com o objetivo de avaliarmos
uma amostra na mesma divisão de gênero que a população de rua se apresenta.
Todavia, não foi possível cumprir essa meta por alguns fatores, como: maior acesso
às mulheres por frequentarem mais a UBS e por elas não estarem intoxicadas por
álcool/drogas no momento da entrevista.
A população alvo, inicialmente, era composta de 537 pessoas em julho de
2015. Em dezembro de 2015 foi realizada uma revisão dos usuários cadastrados
pela equipe de CnaR 123, e foram descadastrados 136 indivíduos que não eram
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encontrados no território nos últimos três meses pelos membros da equipe (ação
realizadas comumente a cada trimestre). Essa baixa no número de cadastrados é
sazonal e muito comum nessa época de final de ano, onde se aproximam as
festividades do Natal e Ano Novo, pois muitos moradores de rua migram para outras
cidades a passeio ou para rever amigos e familiares.
Portanto, começamos a coleta de dados com 401 indivíduos cadastrados pela
equipe de CnaR 123 da UBS Sé, em janeiro de 2016.
Na aproximação com o público alvo foram aplicados os seguintes critérios de
inclusão e exclusão:

Critérios de Inclusão
-Indivíduos cadastrados e que são acompanhados pela equipe multiprofissional nos
cuidados de saúde;
- Ambos os sexos;
- Maiores de 18 anos;
- Com qualquer nível de instrução;
- Referir experiência dolorosa nos últimos três meses.
- Tempo igual ou superior a 12 meses morando na rua.

Critérios de Exclusão
- Discurso delirante;
- Sinais de intoxicação por álcool e/ou drogas.

A palavra delírio significa "sair dos trilhos". É uma síndrome constituída por
um conjunto de ideias mórbidas que traduzem uma alteração do juízo, onde o
individuo crê com uma convicção inabalável, mas que não se pode comprovar. São
pensamentos bizarros (Furg, 2015).
Os delírios mais comuns são os persecutórios, que são ideias falsas que os
indivíduos têm de que estão sendo perseguidos, que querem matá-lo ou fazer-lhe
algum mal. Os delírios podem ser como achar que está sendo controlado por
extraterrestres que enviam ondas de rádio para o seu cérebro. O delírio de
identidade (achar que é outra pessoa). O delírio Paranóide ou de Referência possui
temática de perseguição ou prejuízo e de que todos se referem ao paciente (rádios,
vizinhos, televisão, etc) (Furg, 2015).
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Foram excluídos da pesquisa indivíduos que não foram localizados após três
tentativas ou aqueles que não atenderam aos critérios de inclusão/exclusão.
Neste estudo os sinais de abuso de drogas depressoras como barbitúricos,
tranquilizantes, álcool, solventes ou inalantes e derivados do ópio adotados foram:
sonolência, andar cambaleante, fácies e olhos avermelhados, fala pastosa,
confusão, desorientação, falta de coordenação, tremores, irritabilidade e vômitos. As
drogas estimulantes são representadas pela cafeína, anfetaminas, crack, cocaína.
Os sinais de abuso são excitação, inquietação, confusão mental, dilatação de
pupilas, alucinações, paranóia e descontrole verbal. Já nas drogas perturbadoras
como maconha, dietilamida do ácido lisérgico (LSD), metilenodioximetanfetamina
(MDMA), anticolinérgicos e anestésicos, os sinais de abuso se exprimem em
hiperatividade, dilatação de pupilas, olhos avermelhados, comportamento ansioso,
alucinação, confusão mental e paranoia (Furg, 2015).
Portanto, a população alvo a princípio era de 401 indivíduos, destes 367
foram encontrados, sendo que a maior parte, 298 indivíduos foi excluída da pesquisa
frente aos critérios de inclusão e exclusão utilizados. Minimizar os vieses
encontrados nas pesquisas internacionais retirou uma parcela generosa de
participantes.

4.5 Coleta de dados

4.5.1 Instrumentos de coleta de dados


O formulário de recrutamento de inclusão/exclusão da pesquisa foi desenvolvido
com o objetivo realizar a seleção os entrevistados frente aos critérios préestabelecidos, antes do inicio da entrevista propriamente dita (Apêndice II), além de
quantificar o numero de indivíduos abordados e a prevalência daqueles que tem dor
há mais de três meses. É composto por um grupo de sinais que apontam abuso de
substâncias psicoativas que a entrevistadora observou. Esse formulário também é
composto por perguntas como idade, sexo, se sente dor, há quanto tempo sente dor
e o tempo que mora na rua.



Para levantamento dos dados sócio demográficos e de vulnerabilidades de saúde foi
utilizado um formulário elaborado especificamente para esta pesquisa (Apêndice III).
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Os dados foram obtidos por meio de entrevista relacionada à caracterização da
amostra, com dados como naturalidade, religião, cor, formas de ganhar dinheiro e
grau de escolaridade. Também foram questionados sobre o local onde dorme, como
e passa o dia, se tem contato familiar, se vive com alguém na rua e uso de álcool e
drogas. Foi realizada uma caracterização da dor mediante as seguintes questões:
Qual parte do corpo sente dor (dor principal). Frequência, tipo, tempo de duração,
fator de melhora e piora. Como manejam a dor e as dificuldades, dores secundárias,
se acreditam que merecem essa dor e sobre dor de caráter emocional. Devido à
temporalidade prejudicada do morador de rua, de horários, dias e até anos, optamos
por perguntar a idade que o individuo tinha quando começou a morar na rua e do
início do quadro álgico. Na prática profissional observamos essa dificuldade, não
rara, em precisar a quantidade de tempo, e uma facilidade maior em recordar a
idade quando determinado fato ocorreu.


Inventário Breve da Dor (anexo III) (Cleeland, Ryan 1994). Utilizamos a tradução
realizada por Lin et al (2001). O Brief Pain Inventory (BPI) contem 15 itens que
mensuram a intensidade da dor (8 itens) nas ultimas 24 horas com uma escala de
zero (ausência de dor) a 10 (tão forte quanto se possa imaginar) e impacto na vida
(7 itens), em uma escala de zero (não interferência) e 10 (completa interferência).
Além da intensidade da dor, avalia a interferência da dor nas atividades gerais,
humor, habilidade para caminhar, sono, trabalho, relacionamento interpessoal e na
qualidade de vida. Serlin et al (1995) propôs uma classificação em três níveis para a
intensidade da dor: De 1-4 dor leve, de 5-6 dor moderada e de 7-10 dor intensa. No
ítem 9 (trabalho) foi incluída a alternativa “não se aplica” em função de alguns
moradores de rua não possuírem nenhum tipo de trabalho.



McGILL (Anexo IV) (Melzack, 1975). O McGILL Pain Questionnaire (MPQ)
Utilizamos a tradução realizada por Pimenta e Teixeira (1996). Neste instrumento o
grupo sensorial-discriminativo (subgrupos de 1 a 10) refere-se às propriedades
mecânicas, térmicas, de vividez e espaciais da dor; o grupo afetivo-motivacional
(subgrupos de 11 a 15) descreve a dimensão afetiva nos aspectos de tensão, medo
e respostas neurovegetativas; os descritores do componente cognitivo-avaliativo
(subgrupo 16) permitem, ao doente, expressar a avaliação global da experiência
dolorosa. Os subgrupos de 17 a 20 compreendem itens de miscelânea. Cada
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subgrupo é composto por 2 a 6 descritores qualitativamente similares, mas com
nuances que as tornam diferentes em termos de magnitude. Assim, para cada
descritor corresponde um número que indica sua intensidade. A partir do
questionário de McGILL, pode-se chegar às seguintes medidas: número de
descritores escolhidos e índice de dor. O número de descritores escolhidos
corresponde às palavras que o individuo escolheu para explicar a dor. O maior valor
possível é 20, pois o doente só pode escolher, no máximo, uma palavra por
subgrupo. O índice de dor é obtido através da somatória dos valores de intensidade
dos descritores escolhidos. O valor máximo possível é 78. Estes índices podem ser
obtidos no total e para cada um dos quatro componentes do questionário: padrão
sensitivo, afetivo, avaliativo e subgrupo de miscelânea.
Nesse questionário foi disponibilizado abaixo do instrumento um campo em
branco para possíveis palavras espontâneas sobre dor mencionadas pelos
entrevistados. Essa possibilidade foi pensada em função das palavras originais do
McGILL que pudessem ser de difícil compreensão para o público alvo. Ainda que
possamos estimar alguma dificuldade de compreensão, optamos por manter este
questionário tendo em vista sua utilização nos estudos internacionais com essa
mesma população. Com o mesmo intuito foi contabilizado o número de vezes que o
participante da pesquisa solicitou à entrevistadora que repetisse os descritores.
Embora o BPI e o McGILL sejam aplicados como questionários, neste estudo, frente
às características da amostra, foram aplicados pela investigadora como formulários.


Escala de Faces Wong-Baker (anexo V) (Wong, Baker 1988): Trata-se de um
instrumento unidimensional para avaliação da dor no qual é solicitado ao indivíduo
que classifique a intensidade da sua dor de acordo com a mímica representada em
cada face desenhada, sendo que a expressão de felicidade corresponde à
classificação “Sem Dor” e a expressão de máxima tristeza corresponde à
classificação “Dor Máxima”. Face zero está muito feliz porque não tem nenhuma dor.
Face um tem apenas um pouco de dor. Face dois tem um pouco mais de dor. Face
três tem ainda mais dor. Face quatro tem muita dor. Face cinco tem uma dor
máxima, apesar de que nem sempre provocar o choro. Essa escala por conter
representação visual das expressões de não dor e dor, tem se mostrado de fácil
compreensão e identificação para os indivíduos (Wong, Baker, 1988).
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4.6 Pré-Teste

Foi realizado Pré-Teste em três participantes que se enquadraram nos critérios
de inclusão/exclusão, e após esse procedimento optou-se por mudar a ordem da
apresentação dos instrumentos.
A princípio foi apresentado o formulário de recrutamento: inclusão/exclusão,
seguido do formulário de dados e de vulnerabilidades de saúde, BPI, McGILL e
Escala de Faces de Wong-Baker. Devido ao grau de dificuldade encontrado na
compreensão das perguntas dos BPI e do McGILL, optou por apresentar os
questionários de mais fácil compreensão primeiro. Foi perceptível o desconforto com
as perguntas mais difíceis e a ansiedade para terminar logo a entrevista.
A ordem foi alterada para: formulário de recrutamento: inclusão/exclusão,
seguido do formulário de dados sócio demográficos e de vulnerabilidades de saúde,
Escala de Faces de Wong e Baker, BPI e do McGILL. Após a alteração os
participantes se mostraram mais tranquilos ao responder as questões mais fáceis, o
que diminuiu a ansiedade para o termino da entrevista.

4.7 Operacionalização da coleta de dados
O cronograma inicial do projeto de pesquisa estipulava um período de três
meses para a coleta de dados, mas se estendeu por mais três meses (julho de
2016). Esta ampliação de prazo deveu-se à ausência do profissional médico na
equipe de CnaR 123 por dois meses, que fez com que a enfermeira entrevistadora
que compõe essa equipe, tivesse uma diminuição considerável, nas oportunidades
de aplicação do questionário, pelo aumento dos atendimentos e treinamento do
profissional recém-contratado.
Também foi proposto inicialmente realizar as entrevista em todos os locais
onde a população alvo pudesse ser encontrada, como albergues, UBS e calçadas,
praças, sob viadutos, enfim, qualquer espaço público, o que na operacionalização da
coleta mostrou-se inviável. A maior parte das entrevistas, entretanto, foi realizada na
UBS seguida pelo albergue, pois essa população alvo possuía mais disponibilidade
para entrevista e não apresentava sinais de intoxicação por álcool/drogas.
Apenas duas pessoas foram entrevistadas em via pública, parcela
considerável foi excluída por estarem intoxicadas por álcool/drogas. Outra
dificuldade encontrada nas entrevistas realizadas na rua foi o grande barulho do
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trânsito na Avenida do Estado, além da pressa dos entrevistados que estavam se
dirigindo para buscar doação de comida em instituição em um bairro vizinho.
A entrevista foi composta por cinco tipos de questionários/formulários/escalas,
o que despendia cerca de 20 minutos com cada participante. Houve dificuldade em
manter a atenção durante a aplicação, pois grande parte estava muito ansiosa e tem
outros afazeres, como buscar comida, roupas, vaga em albergue e o próprio
consumo de substâncias psicoativas, enfim, tinham que fazer esses afazeres
denominados “corre”. Em muitos casos, só foi possível chegar ao final das
entrevistas, pelo vínculo dos participantes com a entrevistadora.
Após a abordagem foi feito o convite para a participação da pesquisa, bem
como a explicação e apresentação do Termo Livre Esclarecido. Após a aceitação e
assinatura do Termo foi iniciada a entrevista e estas aconteceram de segunda à
sexta feira das 7h às 16h.
Quando a abordagem foi realizada na rua foram privilegiados os períodos
matutinos em função dos moradores de rua estar retornando de algum “bico”
durante a noite (carregamento de carga em caminhões da região do Mercado
Municipal); muitos perambulam durante a noite e chegam cedo na via pública onde
passam o dia; retornam do pernoite em albergues (que liberam as 6h); outros
acordam no início da manhã. Acessá-los no período da manhã (a partir das 7h)
favorece a aproximação, abordagem, bem como favorece que estes estejam mais
aptos para cumprirem os critérios de inclusão/exclusão.

4.8 Tratamento dos dados

Variáveis quantitativas foram descritas por medianas e quartis, dada a
distância entre média e mediana e assimetria observada nas variáveis por meio de
tabelas e histogramas. Variáveis categóricas foram descritas por frequências
absolutas e porcentagens.
A investigação de associação entre variáveis categóricas foi realizada por
meio de testes de qui-quadrado ou testes exatos de Fisher. A Comparação entre
grupos quanto a variáveis quantitativas foi realizada por testes não paramétricos de
Mann-Whitney ou testes de Kruskall-Wallis.
A investigação da associação entre variáveis quantitativas foi feita por meio
do cálculo do coeficiente de correlação de Spearman. As análises foram realizadas
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com o auxílio do programa estatístico SPSS (Altman, 1990; IBM, 2016) e o nível de
significância adotado foi 5%.
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5- RESULTADOS
5.1 Caracterização da amostra
A população alvo da pesquisa em janeiro de 2016 era de 401 indivíduos e
destes 367 foram encontrados (83%). A maior parte da população alvo encontrada
não se enquadrou nos critérios de inclusão/exclusão, sendo que apenas 18,8%
foram elegíveis para a pesquisa, ou seja, a amostra foi constituída por 69 indivíduos
com dores crônicas. Na Figura 1 encontram-se relacionados às razões de exclusão
de 332 indivíduos do estudo.

n=298
136

52

Intoxicação por Menor de 18
álcool e/ou
anos
drogas

40
Discurso
delirante

24

24

22

Menos de 12
meses na rua

Nega dor

Dor menor que
Três meses

Figura 1. Distribuição dos moradores de rua segundo os critérios de inclusão/exclusão. São
Paulo, 2016.

Conforme demonstra a Tabela 1, a maior parte da amostra foi composta por
homens, não brancos, idade superior a 50 anos (52,2%), com mediana de 12 anos
morando na rua, provenientes da região sudeste (67%) e nordeste (39%), com
algum tipo de religião (76,8%) e baixa escolaridade.

Página 51

Tabela 1. Características sócio demográficas dos participantes. São Paulo,
2016.
N

%

Feminino

24

34,8%

Masculino

45

65,2%

Sexo

Idade (anos)
Mediana (1º quartil; 3º quartil)
Mínimo - Máximo (n)

51 (41; 56)
22 - 70
(n=69)

Tempo de vida na rua (anos)
Mediana (1º quartil; 3º quartil)
Mínimo - Máximo (n)

12 (6; 23)
1 - 54
(n=69)

Naturalidade
São Paulo

32

46,5%

Bahia

10

14,5%

Pernambuco

10

14,5%

Minas Gerais

4

5,8%

Paraná

4

5,8%

Piauí

2

2,9%

Sergipe

2

2,9%

Maranhão

2

2,9%

Ceará

1

1,4%

Distrito Federal

1

1,4%

Rio de Janeiro

1

1,4%

Religião
Católica

32

46,5%

Evangélica

19

27,5%

Sem religião

16

23,2%
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N

%

Umbandista ou candomblé

1

1,4%

Outros

1

1,4%

Parda

44

63,8%

Branca

14

20,3%

Preta

11

15,9%

5

7,2%

27

39,2%

17

24,6%

Ensino médio completo e incompleto

15

21,8%

Ensino superior completo e incompleto

5

7,2%

Cor

Grau de escolaridade
Analfabeto
1ª a 4ª série completa e incompleta do
Ensino Fundamental
5ª a 8ª série complete e incompleta do
Ensino fundamental

Na Tabela 2 observa-se que 82,6% dos indivíduos obtiveram algum tipo de
renda nos últimos 30 dias, principalmente na opção “outros” (75,4%). Dentro dessa
opção encontramos formas de renda como bolsa de estudo, ajudante geral, auxiliar
de limpeza, soldador, aposentadoria, eletricista e aplicador de fita anti-aderente.
Apenas dois entrevistados eram registados nos termos da Consolidação das Leis
Trabalhistas (CLT).
Destaca-se nesta opção a expressivo número de indivíduos que recebem
algum tipo de benefício social (79%).
No questionário havia como alternativas de formas de se obter renda, a venda
de drogas, roubo/furto, esmolar e venda de sexo por dinheiro, todavia não foram
indicadas por nenhum dos participantes.
A maioria da amostra permanece tanto durante o dia como a noite na rua,
onde realiza suas refeições. Na opção “outros” encontramos alguns indivíduos que
relataram passarem o dia no trabalho, em cursos e dentro de centros de
convivência. Outros relataram pernoitar em estacionamento, casa de amigos e no
trabalho. A forma mais comum de obter alimentação mencionada foi comprar e
apenas um indivíduo relatou cozinhar na rua.
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Praticamente metade dos participantes mantem algum tipo de contato com
familiares, frequentemente e, principalmente, com irmãos e filhos.
Metade da amostra vive com alguém na rua. Na alternativa “outros”
obtiveram-se como resposta a convivência com um sobrinho e outra com um
cachorro.
Parcela expressiva dos indivíduos (84,1%) fez uso de substâncias psicoativas
nos últimos seis meses. Essa questão aceitava múltiplas respostas, o que gerou 149
escolhas, média de 2,5 substâncias por participante. As drogas lícitas foram as mais
referidas. Na alternativa “outros” foi citada por um participante o uso de LSD e o
MMDA.

Tabela 2. Descrição de características da dinâmica de vida dos participantes.
São Paulo, 2016.
N

%

Não

12

17,4%

Sim

57

82,6%

8

14,0%

Reciclagem

6

10,5%

Flanelinha

4

7,0%

Outras

43

75,4%

Rua

49

71,0%

Albergue

12

17,4%

Outros

8

11,6%

Rua

39

56,5%

Albergue

25

36,3%

Outros

5

7,2%

42

60,9%

Renda no ultimo mês

Formas de obter renda
Vendedor

Local de permanência durante o dia no ultimo mês

Local de pernoite no último mês

Formas de obtenção de alimentação no último mês
Doações na rua
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N

%

Comprada

49

72,1%

Doação no albergue

12

17,6%

Catação de sobras alimentares

6

8,8%

Outras

1

1,5%

Não

35

50,7%

Sim

34

49,3%

16

47,1%

Filho

15

44,1%

Pai

4

11,8%

Mãe

4

11,8%

Companheiro

1

2,9%

Tio

1

2,9%

Semanal

15

44,1%

Mensal

14

41,2%

Trimestral

2

6,0%

Semestral

1

2,9%

Anual

1

2,9%

Tempo maior que um ano

1

2,9%

Sozinho

34

49,3%

Amigo

16

23,2%

Companheiro

13

18,8%

Filho

4

5,8%

Outros

2

2,9%

Não

11

15,9%

Sim

58

84,1%

Contato com familiares
(telefone/visitas/ informações de outras pessoas)

Grau de parentesco
Irmãos

Frequência do contato familiar

Pessoas com quem vivem na rua

Uso de substâncias psicoativas nos últimos seis meses
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N

%

Álcool

50

86,2%

Tabaco

36

62,1%

Crack

19

32,8%

Maconha

17

29,3%

Cocaína

12

20,7%

Pitílio

6

10,3%

Mesclado

5

8,6%

Inalantes

3

5,2%

Outros

1

1,7%

Tipos de substâncias psicoativas (múltipla escolha)

5.2 Prevalência e caracterização da dor crônica
A amostra elegível para a pesquisa foi de 18,8%. Dos sessenta e nove
indivíduos, 82,6% relataram dor no dia da entrevista (excetuando-se cefaleia e dor
de dente) e a dor mais prevalente foi a musculoesquelética (73,8%)(Tabela 3). A
coluna vertebral foi a mais referida (37,7%), seguida da cabeça (11,6%) e MMII
(10,1%).
Na divisão do corpo em regiões como cabeça/pescoço, tronco, membros
superiores (MMSS) e membros inferiores (MMII), a dor principal, secundária e no dia
da entrevista se localizavam no tronco, seguido de MMII.

Tabela 3. Distribuição por localização da dor. São Paulo, 2016.
N

%

Não

12

17,4%

Sim

57

82,6%

Musculoesquelética

48

73,8%

Cefaleia

7

10,8%

Abdômen

6

9,2%

Pélvica

4

6,2%

Presença de dor no dia da entrevista, exceto cefaleia e dor de
dente

Dor no dia da entrevista (n=65)
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Dor principal (crônica)
Musculoesquelética

49

71%

Cefaléia

10

14,5%

Abdômen

9

13%

Pélvica

1

1,5%

Não

3

4,3%

Sim

66

95,7%

Musculoesquelética

69

104,5%

Cefaleia

14

21,2%

Abdômen

17

25,7%

Pélvica

3

4,5%

Presença de dor secundária

Dor secundária (múltipla escolha n=66)

Conforme demonstrado na Tabela 4, a dor crônica é sentida diariamente pela
maioria dos participantes (69,6%) e majoritariamente, intermitente com duração de
dias e horas. Houve compreensão dos participantes como não merecedores dessa
dor e também demonstraram conviver com algum tipo de dor emocional (78,3%).

Tabela 4 Características da dor. São Paulo, 2016.
N

%

Todos os dias

48

69,6%

Menos que 1 vez na semana

8

11,6%

1 vez por semana

1

1,4%

Duas vezes por semana

7

10,1%

Três vezes por semana

5

7,2%

Frequência da dor

Período de dor crônica (meses)
Mediana (1º quartil; 3º quartil)

96 (50; 240)
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N
Mínimo - Máximo (n)

%

12 - 624 (n=69)

Idade do inicio da dor (anos)
Mediana (1º quartil; 3º quartil)
Mínimo - Máximo (n)

36 (23; 48)
4 - 58 (n=69)

Intervalo da dor
Ininterrupta

22

31,9%

Intermitente

47

68,1%

Minutos

14

20,3%

Horas

27

39,1%

Dias

28

40,6%

Uso de medicamento prescrito pelo médico

28

40,6%

Outros

17

24,6%

Nada

14

20,3%

Uso álcool

9

13,0%

Caminhar

9

13,0%

Uso de drogas

7

10,1%

Uso de medicamento comprado sem receita

7

10,1%

Uso de ervas medicinais

5

7,2%

Uso de medicamentos oferecidos por terceiros

4

5,8%

Dialogo

3

4,3%

Movimentação corporal

43

62,3%

Outros

22

31,9%

Frio

21

30,4%

Repouso

19

27,5%

Motivação emocional

25

36,1%

Calor

3

4,3%

Duração da dor

Fatores de melhora

Fator de piora
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N

%

Não

61

88,4%

Sim

8

11,6%

Não

15

21,7%

Sim

54

78,3%

Ausente

0

0,0%

Leve

2

3,0%

Moderada

24

35,8%

Intensa

41

61,2%

Merecimento da dor

Presença de dor emocional

Intensidade da dor (Escala de Faces Wong-Baker) n=67

Intensidade da dor (IBP: dor nas ultimas 24 horas)
Dor intensa
Mediana (1º quartil; 3º quartil)
Mínimo - Máximo (n)

9 (7; 10)
0 - 10 (n=65)

Dor fraca
Mediana (1º quartil; 3º quartil)
Mínimo - Máximo (n)

5 (3; 9)
0 - 10 (n=64)

Dor mediana
Mediana (1º quartil; 3º quartil)
Mínimo - Máximo (n)

8 (5; 10)
0 - 10 (n=64)

Dor no momento da entrevista
Mediana (1º quartil; 3º quartil)
Mínimo - Máximo (n)

5 (0; 9)
0 - 10 (n=65)

Nos fatores de melhora (Tabela 4) a alternativa “outros” foi composta das por:
repouso, massagem, alongamento, uso de cinta abdominal, dormir, não ingestão de
determinado alimento, lugar silencioso e não exposição ao sol. A alternativa
“recorrer à religião” foi a única não apontada. O principal fator de melhora apontado
no formulário de dados sócio demográfico e de vulnerabilidades de saúde foi o uso
de medicamento prescrito pelo médico (40,6%)
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Nos fatores de piora também na Tabela 4, a opção “outros” foi relatado:
carregar objetos pesados, exposição ao sol, o ato de alimentar-se, uso de álcool,
uso de drogas, ressaca, barulho, mudança da lua, ficar sentado, friagem por dormir
na calçada e ficar em pé. Com o agrupamento das alternativas em motivação
emocional: ficar nervoso (18,8%), aborrecimento (10,1%), lembranças do passado
(5,8%) e lembranças de alguém (1,4%), totalizaram 36,1%. . O fator de piora da dor
mais referido foi a movimentação corporal (62,3%).
Classificaram sua dor como intensa, a pior dor sentida nas ultimas 24 horas,
71% dos indivíduos, seguida de moderada e leve. Atribuíram a nota máxima, 10 a
sua dor, 30,4% dos entrevistados. Cinco indivíduos não tiveram dor no dia e um não
soube responder.
A dor mais leve nas ultimas 24 horas foi classificada como intensa e leve por
39,2% dos indivíduos em cada grupo, seguida de dor moderada. A nota máxima foi
eleita por nove indivíduos. Cinco indivíduos não tiveram dor e seis não souberam
responder.
A média da dor nas ultimas 24 horas foi classificada como intensa por 57,3%
dos participantes, seguida igualmente pela dor moderada e leve. A nota máxima (10)
foi eleita por 15 indivíduos. Cinco indivíduos não tiveram dor e três não souberam
responder.
A dor no momento da aplicação do BPI foi classificada como intensa em
55,8% dos entrevistados, seguido de dor moderada e leve. Vinte e seis indivíduos
elegeram a nota zero. Na Escala de Faces Wong-Baker foram classificados com dor
intensa 61,2% da amostra.
O número de descritores citados pelo McGILL variou de 0 a 20, sendo que
50% da amostra escolheram dez ou mais descritores (Tabela 5). O índice de dor
variou de 0 a 64, com mediana de 25. Considerando um recorte de 30% na escolha
dos descritores, é possível observar que os mais destacados que qualificam a
experiência dolorosa foram: latejante, pontada, aguda, calor, formigamento, dolorida,
enjoada, cansativa e insuportável.
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Tabela 5. Comparação dos escritores mais e não referidos no Questionário
McGILL. São Paulo, 2016.
N

%

Nenhum descritor

17

24,6%

Latejante

30

43,5%

Nenhum descritor

27

39,1%

Pontada

29

42,0%

Nenhum descritor

41

59,4%

Alfinetada

12

17,4%

Nenhum descritor

32

46,4%

Aguda

24

34,8%

Nenhum descritor

33

47,8%

Fisgada

13

18,8%

Nenhum descritor

45

65,2%

Puxão

13

18,8%

Nenhum descritor

30

43,5%

Calor

28

40,6%

Nenhum descritor

20

29,0%

Formigamento

30

43,5%

Nenhum descritor

24

34,8%

Dolorida

21

30,4%

Subgrupo 1 (sensorial)

Subgrupo 2 (sensorial)

Subgrupo 3 (sensorial)

Subgrupo 4 (sensorial)

Subgrupo 5 (sensorial)

Subgrupo 6 (sensorial)

Subgrupo 7 (sensorial)

Subgrupo 8 (sensorial)

Subgrupo 9 (sensorial)

Subgrupo 10 (sensorial)
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N

%

Nenhum descritor

39

56,5%

Sensível

15

21,7%

Nenhum descritor

23

33,3%

Cansativa

31

44,9%

Nenhum descritor

27

39,1%

Enjoada

25

36,2%

Nenhum descritor

40

58,0%

Apavorante

11

15,9%

Nenhum descritor

28

40,6%

Cruel

11

15,9%

Nenhum descritor

39

56,5%

Alucinante

16

23,2%

Nenhum descritor

15

21,7%

Insuportável

22

31,9%

Nenhum descritor

46

66,7%

Penetra

10

14,5%

Transfixa

10

14,5%

Nenhum descritor

28

40,6%

Adormece

14

20,3%

37

53,6%

Subgrupo 11 (afetivo)

Subgrupo 12 (afetivo)

Subgrupo 13 (afetivo)

Subgrupo 14 (afetivo)

Subgrupo 15 (afetivo)

Subgrupo 16 (cognitivoavaliativo)

Subgrupo 17 (miscelânea)

Subgrupo 18 (miscelânea)

Subgrupo 19 (miscelânea)
Nenhum descritor
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N

%

22

31,9%

Nenhum descritor

23

33,3%

Aborrecida

18

26,1%

Fria
Subgrupo 20 (miscelânea)

Verifica-se que o maior número de descritores escolhidos foram os sensoriais
seguidos dos afetivos. Isso resultou em um maior índice sensorial, ou seja, o índice
de dor recebeu um aporte maior da dimensão sensitivo-discriminativa da experiência
dolorosa (tabela 6).

Tabela 6. Distribuição da mediana, mínimo e máximo dos descritores e índice
de dor do Questionário McGILL. São Paulo, 2016.
Número de descritores
Mediana (1º quartil; 3º quartil)
Mínimo - Máximo (n)

10 (8; 16)
0 - 20
(n=69)

Número de descritores sensoriais
Mediana (1º quartil; 3º quartil)

6 (3; 7)

Mínimo - Máximo (n)

0 - 10
(n=69)

Número de descritores afetivos
Mediana (1º quartil; 3º quartil)
Mínimo - Máximo (n)

3 (1; 4)
0 - 5 (n=69)

Número de descritores avaliativos
Mediana (1º quartil; 3º quartil)
Mínimo - Máximo (n)

1 (1; 1)
0 - 1 (n=69)

Número de descritores miscelânea
Mediana (1º quartil; 3º quartil)
Mínimo - Máximo (n)

2 (1; 3)
0 - 4 (n=69)

Índice de dor
Mediana (1º quartil; 3º quartil)
Mínimo - Máximo (n)

25 (16; 36)
0 - 64
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(n=69)
Índice sensorial
Mediana (1º quartil; 3º quartil)
Mínimo - Máximo (n)

14 (10; 18)
0 - 30
(n=69)

Índice afetivo
Mediana (1º quartil; 3º quartil)

4 (2; 9)

Mínimo - Máximo (n)

0 - 12
(n=69)

Índice avaliativo
Mediana (1º quartil; 3º quartil)
Mínimo - Máximo (n)

2 (2; 5)
0 - 5 (n=69)

Índice miscelânea
Mediana (1º quartil; 3º quartil)

4 (1; 8)

Mínimo - Máximo (n)

0 - 17
(n=69)

Número de vezes que foi preciso repetir os descritores
Mediana (1º quartil; 3º quartil)

0 (0; 2)

Mínimo - Máximo (n)

0 - 16
(n=69)

Observa-se na tabela 6 ainda que foi necessário, em alguns casos, repetições para
que alguns participantes pudessem selecionar um descritor nesta avaliação.
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Tabela 7. Relação entre tempo que os participantes moram na rua e as
mensurações de dor pelo questionário McGILL. São Paulo, 2016.
Tempo que está em situação de rua
Acima de 15

Até 15 anos

anos

(n=37)

valor p

(n=30)

McGILL
Índice de dor

28 (16; 41)

23 (15; 33)

0,130MW

Índice sensorial

14 (7; 20)

14 (10; 17)

0,731MW

Índice afetivo

6 (2; 9)

3 (1; 8)

0,099MW

Índice avaliativo

3 (2; 5)

2 (0; 5)

0,038MW

Índice miscelânea

5 (2; 11)

3 (0; 7)

0,016MW

Dados descritos por frequências absolutas e porcentagens ou por medianas e 1º e 3º quartis. F:
Comparações realizadas pelo teste de Fisher. MW: Comparações pelo teste de Mann-Whitney.

A análise entre o tempo de rua e a mensuração de dor pelo questionário
McGILL, na qual os indivíduos foram divididos em dois grupos, os que moram na
rua por tempo inferior a 15 anos e outro superior a 15 anos, verificou-se que o
índice sensorial permaneceu o mesmo (14) independente do tempo de rua, mas os
índices

afetivos

(p=0,099),

avaliativos

(p=0,038)

e

miscelânea

(p=0,016)

aumentaram com o menor tempo de rua (Tabela 7).
A investigação entre a dor e a idade dos participantes não apresentou
evidências de associação forte com os índices de dor, sendo o maior coeficiente de
correlação calculado foi de 0,360, entre índice avaliativo de McGILL e idade, ou
seja, quanto maior a idade, maior o valor do índice avaliativo (Tabela 8).
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Tabela 8. Relação entre idade dos participantes e as mensurações de dor pelos
instrumentos: Escala de Faces Wong-Baker, BPI e Questionário McGILL. São
Paulo, 2016.
Coeficiente de
correlação
(valor p)
Qual face representa sua dor

0,170 (0,161)

Pior dor nas ultima 24 horas

0,016 (0,898)

Dor mais fraca nas ultima 24 horas

-0,052 (0,685)

Media da dor nas ultimas 24 horas

-0,064 (0,616)

Dor no momento da entrevista

-0,062 (0,623)

Interferência da dor nas últimas 24 horas nas AVD’s:
Atividades gerais

-0,196 (0,117)

Humor

-0,285 (0,021)

Habilidade de caminhar

0,000 (0,998)

Trabalho

-0,284 (0,128)

Relacionamento com outras pessoas

0,060 (0,639)

Sono

-0,101 (0,421)

Apreciar a vida

-0,079 (0,547)

Índice de dor

-0,074 (0,545)

Índice sensorial

-0,023 (0,850)

Índice afetivo

-0,024 (0,844)

Índice avaliativo

-0,360 (0,002)

Índice miscelânea

0,064 (0,599)

Coeficientes de correlação de Spearman (valor p).
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A escolha por descritores no McGILL foi baixa, em sete subgrupos mais de
50% dos descritores não foram escolhidos. No grupo sensorial 3/10 subgrupos,
afetivo 1/4, avaliativo 1/1 e miscelânea 2/4.
Cada subgrupo do McGILL é composto por 2 a 6 descritores qualitativamente
similares, mas com nuances que as tornam diferentes em termos de magnitude. No
grupo sensorial oito subgrupos tiveram o primeiro descritor escolhido, no afetivo dois
e na miscelânea dois. Portanto, dos 20 subgrupos, 12 tiveram o primeiro descritor
eleito.
Relativizando a quantidade de subgrupos por dimensões, na sensorial tiveram
apenas dois subgrupos (20%) de dez que tiveram escolhidos descritores diferentes
do primeiro, no afetivo três (60%) de cinco subgrupos foram diferentes do primeiro.
No subgrupo avaliativo (único) foi escolhido o descritor de maior magnitude (100%) e
no grupo miscelânea dois subgrupos (50%) de quatro diferentes do primeiro.
Durante a entrevista surgiu, espontaneamente, o pronunciamento pelos
participantes de palavras diferentes das que compõem o questionário McGILL,
como: maltratante, agulhada, estiletada, medo do terror, medo de morrer, constante,
desesperante, machucamento, esparrante, apertante, prensa, quente, queimadura,
mastigado, partir o corpo.
Por vezes, os entrevistados que não entendiam alguns dos descritores e foi
solicitado para a entrevistadora que repetisse, e isso foi realizado 89 vezes.
Buscando ainda caracterizar melhor a experiência dolorosa, investigamos a relação
entre dor emocional e a dimensão afetiva de McGILL (Tabela 9) e não observamos
evidências de associação significante entre os dois aspectos.
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Tabela 9. Relação entre dor emocional e dimensão afetiva do Questionário
McGILL. São Paulo, 2016.
Você sente alguma dor
emocional?
Não

Sim

Nenhum descritor

4 (26,7%)

19 (35,2%)

Cansativa

7 (46,7%)

24 (44,4%)

Exaustiva

4 (26,7%)

11 (20,4%)

Nenhum descritor

7 (46,7%)

20 (37,0%)

Enjoada

5 (33,3%)

20 (37,0%)

Sufocante

3 (20,0%)

14 (25,9%)

Nenhum descritor

8 (53,3%)

32 (59,3%)

Amedrontadora

3 (20,0%)

6 (11,1%)

Apavorante

3 (20,0%)

8 (14,8%)

Aterrorizante

1 (6,7%)

8 (14,8%)

Nenhum descritor

7 (46,7%)

21 (38,9%)

Castigante

1 (6,7%)

7 (13,0%)

Atormenta

1 (6,7%)

6 (11,1%)

Cruel

2 (13,3%)

9 (16,7%)

Maldita

3 (20,0%)

7 (13,0%)

Mortificante

1 (6,7%)

4 (7,4%)

Nenhum descritor

8 (53,3%)

31 (57,4%)

Miserável

4 (26,7%)

10 (18,5%)

Alucinante

3 (20,0%)

13 (24,1%)

3 (2; 9)

4 (1;9)

0-12

0-12

P

Subgrupo 11 (afetivo)
0,810F

Subgrupo 12 (afetivo)
0,811F

Subgrupo 13 (afetivo)
0,692F

Subgrupo 14 (afetivo)
0,947F

Subgrupo 15 (afetivo)
0,852F

Índice afetivo
Mediana (1º quartil - 3º
quartil)
Mínimo – máximo

0,982M
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Você sente alguma dor
emocional?
Não

P

Sim

F: Teste exato de Fisher. M: Teste de Mann-Whitney

A investigação da relação entre gênero e as mensurações de dor também
demonstrou que não há evidências de associação entre nenhum dos índices de dor
considerados e gênero (Tabela 10).

Tabela 10. Relação entre gênero dos participantes e as mensurações de dor
pelos instrumentos: Escalas de Faces Wong-Baker, BPI e Questionário
McGILL. São Paulo, 2016.
Gênero
valor p

Feminino

Masculino

(n=24)

(n=43)

Nº 1

0 (0,0%)

2 (4,7%)

Nº 2

2 (8,3%)

4 (9,3%)

Nº 3

7 (29,2%)

11 (25,6%)

Nº 4

5 (20,8%)

11 (25,6%)

Nº 5

10 (41,7%)

15 (34,9%)

Pior dor nas ultima 24 horas

9 (8; 10)

8 (5; 10)

0,122MW

Dor mais fraca nas ultima 24 horas

6 (4; 10)

5 (3; 9)

0,114MW

Media da dor nas ultimas 24 horas

8 (5; 10)

7 (5; 10)

0,567MW

Dor no momento da entrevista

5 (0; 9)

5 (0; 10)

0,709MW

Atividades gerais

10 (6; 10)

9 (5; 10)

0,298MW

Humor

9 (8; 10)

9 (7; 10)

0,344MW

Qual face representa sua dor?
0,584F

BPI

Interferência da dor nas ultimas 24
horas
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Gênero
valor p

Feminino

Masculino

(n=24)

(n=43)

Habilidade de caminhar

8 (5; 10)

9 (5; 10)

0,826MW

Trabalho

10 (6; 10)

10 (8; 10)

0,811MW

9 (4; 10)

8 (3; 10)

0,463MW

Sono

9 (8; 10)

9 (4; 10)

0,548MW

Apreciar a vida

9 (7; 10)

8 (5; 10)

0,551MW

Índice de dor

21 (14; 41)

26 (19; 35)

0,806MW

Índice sensorial

13 (8; 21)

14 (10; 17)

0,960MW

Índice afetivo

3 (2; 9)

5 (2; 9)

0,949MW

Índice avaliativo

3 (2; 5)

2 (2; 5)

0,943MW

Índice miscelânea

3 (1; 10)

4 (1; 7)

0,899MW

Relacionamento com outras
pessoas

McGILL

Dados descritos por frequências absolutas e porcentagens ou por medianas e 1º e 3º quartis.
F: Comparações realizadas pelo teste de Fisher. MW: Comparações pelo teste de Mann-Whitney.

5.3 Implicações da dor nas atividades de vida diária

Na Tabela 11 todos os itens obtiveram majoritariamente a classificação
intensa de impacto nas atividades de vida diária, sendo a maior interferência no
sono (87,2%) e a menos citada, todavia também relevante, o relacionamento com as
pessoas (67,2%). Apenas 10 indivíduos relataram que a dor não interferia no
caminhar (15,4%).
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Tabela 11. Distribuição da interferência da dor nas AVD. São Paulo, 2015.
AVD

Inte

Intens

Moderad

Moderad

Lev

Lev

Total

Total

nsa

a

a

a

e

e

N

%

N

%

N

%

N

%

43

70,5

14

23,0

4

6,5

61

100

Humor

52

83,8

8

13,0

2

3,2

62

100

Habilidade

45

81,8

6

11,0

4

7,2

55

100

Trabalho

23

79,3

5

17,2

1

3,5

29

100

Relacões

37

67,2

9

16,4

9

16,4

55

100

Sono

48

87,2

4

7,3

3

5,5

55

100

42

79,2

6

11,3

5

9,5

53

100

Atividades
Gerais

Caminhar

Apreciar

a

vida

Um indivíduo trabalhador relatou que a dor não tem interferência no trabalho.
Nessa questão, 35 entrevistados relataram não trabalhar (53,8%). Um indivíduo não
respondeu a questão da interferência no relacionamento com as pessoas por referir
não se relacionar com ninguém. Cinco pessoas alegaram que não apreciam a vida,
não tem vontade de viver e que estão aguardando a morte (Tabela 11).
Reforçando esta análise, a tabela 12 demonstra quão significativa é o impacto
da dor nas atividades de vida diária, tendo em vista que com exceção do
relacionamento com as pessoas cuja mediana já foi elevada, todas as outras áreas
apresentaram medianas ainda maiores.
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Tabela 12. Distribuição da mediana, mínimo e máximo da interferência da dor
nas AVD. São Paulo, 2016.
Atividades gerais
Mediana (1º quartil; 3º quartil)
Mínimo - Máximo (n)

9 (6; 10)
0 - 10 (n=65)

Humor
Mediana (1º quartil; 3º quartil)
Mínimo - Máximo (n)

9 (7; 10)
0 - 10 (n=65)

Habilidade de caminhar
Mediana (1º quartil; 3º quartil)
Mínimo - Máximo (n)

9 (5; 10)
0 - 10 (n=65)

Trabalho
Mediana (1º quartil; 3º quartil)
Mínimo - Máximo (n)

10 (7; 10)
0 - 10 (n=30)

Relacionamento com outras pessoas
Mediana (1º quartil; 3º quartil)
Mínimo - Máximo (n)

8 (4; 10)
0 - 10 (n=64)

Sono
Mediana (1º quartil; 3º quartil)
Mínimo - Máximo (n)

9 (6; 10)
0 - 10 (n=65)

Apreciar a vida
Mediana (1º quartil; 3º quartil)
Mínimo - Máximo (n)

9 (6; 10)
0 - 22 (n=65)

Quanto a tratamento (tabela 13) 35,4% da amostra afirmou receber
tratamento medicamentoso para a dor, com mediana 70 para qualquer porcentagem
de alívio da dor, mas apenas 15,3% obteve alívio de 100%. Deste universo, 66,7%
apresentou dificuldade para tomar os medicamentos prescritos pelo médico, sendo
as dificuldades mais comuns: acreditar que misturar a medicação com álcool e
drogas pode fazer mal a saúde; seguir os horários prescritos; receita não legível;
esquece de tomar os medicamentos e começar a interrupção do tratamento após
melhora.
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Tabela 13. Características do tratamento. São Paulo, 2016.
N

%

Nenhum

42

64,6%

Medicamentoso

23

35,4%

Não

22

31,9%

Sim

46

66,7%

Não se aplica

1

1,4%

27

58,7%

Seguir os horários prescritos

25

54,3%

Receituário não legível

21

45,7%

Esquecer de tomar os medicamentos

20

43,5%

Interrupção da medicação após melhora

19

41,3%

Perda ou roubo das medicações

12

26,1%

Acesso aos medicamentos pelo SUS

4

8,7%

Outras

3

6,5%

Acreditar que os medicamentos não funcionam

2

4,3%

Tratamento para a dor (BPI)

Apresentar dificuldades para seguir a prescrição médica

Tipos de dificuldades para tomar os medicamentos (n=46)
Acreditar que misturar a medicação com álcool e drogas podem
fazer mal

Porcentagem de alguma melhora com o tratamento (BPI)
Mediana (1º quartil; 3º quartil)
Mínimo - Máximo (n)

70 (50; 100)
0 - 100 (n=23)

Foi avaliada a relação entre as dificuldades para o tratamento e intensidade
dolorosa pela Escala de Faces Wong-Baker e foi observado que não há evidências
de associação significante entre as dificuldades observadas e a intensidade dolorosa
pela escala de faces, bem como na relação entre os índices de dor de McGILL e do
inventário de dor, que mostra ausência de associação significante nesse quesito.
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Tabela 14 Relação entre escolaridade dos participantes e as mensurações de
dor pelos instrumentos: Escalas de Faces Wong-Baker, BPI e Questionário
McGILL. São Paulo, 2016.

Observamos correlações baixas entre os índices de dor observados por
McGILL e pela escala de faces (Figura 2), de modo que as escalas, neste estudo,
não parecem se relacionar quanto à mensuração de dor.
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Figura 2. Relação entre índice de dor entre o Questionário McGILL e Escala de Faces de WongBaker. São Paulo, 2016.

Ao avaliar a relação entre níveis da dor pelo BPI e a Escala de Faces WongBaker, também observamos correlações baixas entre os índices (Figura 3),
evidenciando que as escalas não parecem se relacionar quanto à mensuração de
dor.

Figura 3. Relação entre nível de dor do BPI e Escala de Faces Wong-Baker. São Paulo, 2016.
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Ao avaliar a relação entre interferência da dor do BPI e a escala de faces
(Figura 4), As correlações mensuradas também foram baixas, de modo que não
encontramos evidências de forte associação entre a interferência da dor e a escala
de faces.

Figura 4. Relação entre interferência da dor do BPI e Escala de Faces Wong-Baker. São Paulo,
2016.

A avaliação dos índices do BPI e os resultados de McGILL não mostraram
evidências de forte associação entre os índices, sendo o maior coeficiente de
correlação calculado em 0,441, entre a interferência de dor no trabalho e o índice de
dor por McGILL (Tabela 15).
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Tabela 15. Relação entre o resultado do índice de dor do questionário McGILL
e o BPI. São Paulo, 2016.
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6. Discussão
Nas pesquisas internacionais sobre a dor do morador de rua foram apontados
alguns vieses que comprometeram as respostas durante o desenvolvimento dos
estudos, tais como a intoxicação por álcool e/ou drogas, transtornos mentais graves
(discurso delirante), diferenças culturais, pagamento para participação nas
pesquisas, distanciamento da relação com o profissional de saúde, frente a isso,
buscamos adotar esses critérios no presente estudo (Matter et al, 2009, Hwang et al,
2011 e Fisher et al, 2013).
Campinha-Bacote (2002) refere que o morador de rua apresenta resistência
no envolvimento com o profissional de saúde. No estudo do Canadá, (Hwang et al,
2011) e do Reino Unido (Fisher et al, 2013) optaram por entrevistadores residentes
de medicina, para diminuir a barreira em relação à figura do profissional médico.
Na tentativa de minimizar o distanciamento da relação entre o profissional de
saúde e as diferenças culturais, no presente estudo, todas as entrevistas foram
realizadas pela enfermeira que faz o acompanhamento de saúde dessa população
há quase oito anos, e, portanto, possui algum conhecimento sobre as dinâmicas da
rua, códigos e valores, bem como o repertório linguístico.
Não foi oferecido nenhum incentivo financeiro o de qualquer ordem para a
participação desta pesquisa, diferentemente dos estudos internacionais (Matter et al,
2009, Hwang et al, 2011).
Mais de 1/3 dos moradores foi excluído por apresentar sinais de intoxicação
por substâncias psicoativas (37,1%). Portanto, se desconhece a implicação da dor
nos indivíduos nesse segmento e que de alguma forma, precisaria também ser
avaliada. Há a mesma preocupação sobre o desconhecimento da dor nos indivíduos
com discurso delirante, sendo que 40 participantes foram excluídos (10,9%). Ambos
os critérios de exclusão somados, inviabilizaram a participação na pesquisa, ou seja,
quase metade da população-alvo (48%).
A maioria da amostra foi composta de homens, pardos, provenientes do
Estado de São Paulo, com 50 anos ou mais, com até quatro anos de estudo. Na
pesquisa de dor dos EUA, a maioria dos participantes estudados também eram não
brancos (Matter et al, 2009).
O último censo do município de São Paulo (2015) apontou que 88% dos
moradores de rua são homens, sendo maiores de 50 anos em 32% dos albergados
e 24% dos que dormem nas ruas, e que 20,9% tem o ensino médio completo. Os
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albergados tem 5,1 anos de vida na rua e os que dormem na rua, 6 anos. Sobre o
uso de substâncias psicoativas encontra-se uma importante diferença, sendo que
54,3% dos albergados fazem uso e 83,8% dos que dormem na rua.
No presente estudo, a amostra com dor crônica apresentou maior proporção
de indivíduos com 50 anos ou mais do que a população de rua geral (São Paulo,
2015), bem como maior porcentagem de mulheres, com menor grau de escolaridade
e com maior tempo de vida na rua (12 anos). O próprio objeto da pesquisa, dor
crônica, pode ter interferido na diferença das características da amostra frente à
população geral de rua, o que pode denotar maior vulnerabilidade a que foram
expostos na sua história de vida.
A menor predominância masculina na amostra em relação aos dados
encontrados no último censo (São Paulo, 2015) pode estar relacionada com o fato
da mesma ter sido realizada, em sua maioria, dentro da UBS, lugar que
culturalmente é frequentado mais por mulheres (Sawyer, Leite, Alexandrino, 2002).
Outro fator pode ser a menor porcentagem de uso de substâncias psicoativas por
mulheres, 10% em relação aos homens que vivem nas ruas, o que pode ter
aumentado sua participação no estudo (São Paulo, 2015).
Nossa amostra teve uma participação feminina (34,8%) maior que a
americana (33%) e do Reino Unido (10,7%) (Matter et al, 2009; Hwang; Fisher et al,
2013).
Os estudos internacionais sobre dor indicaram uma média de idade de 42,2
anos no Reino Unido, (Fisher et al, 2013) e 50,5 anos nos EUA (Matter et al, 2009),
esta última similar aos achados desta pesquisa. Um estudo norte americano estimou
que até 28% de 3,5 milhões de indivíduos que irão morar na rua terão mais de 50
anos (Garibaldi et al, 2005). O Brasil, como outros países em desenvolvimento, está
envelhecendo, e requer políticas para enfrentar as consequências sociais,
econômicas e de saúde (Kalache, Veras, Ramos, 1987).
O estudo dos EUA sobre dor (Matter et al, 2009) foi o único a analisar a
variável grau de escolaridade, e a maior parte da amostra tinha o ensino médio
completo, cerca de 58,8%, bem superior aos achados deste estudo (15,9%).
No tocante ao uso de substâncias psicoativas a grande maioria da amostra
afirmou fazer uso nos últimos seis meses, principalmente de álcool, 20,5% superior
aos achados dos estudos realizados no Canadá (Hwang et al, 2011).
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O uso de substâncias psicoativas é comum na rotina de muitos moradores de
rua (Silva, 2006), verificado também no censo do município de São Paulo (São
Paulo, 2015) e no censo nacional de 2008, que aponta inclusive que é um dos
motivos para o início da vida na rua para 35,5% dos indivíduos (Brasil, 2008).
As motivações para o uso de substâncias são parecidas com as que os
levaram a viver nas ruas (violência, passagem pelo sistema prisional, trabalho
infantil, abandono, desemprego), muitas vezes, tornando-se um abusador de drogas
a própria experiência de morar nas ruas.
Esse consumo pelos moradores de rua é multifatorial e está vinculada a
condição de vida (Varanda, Adorno, 2004).
O uso de substâncias também está relacionado com o estresse da vida na
rua, sociabilização, frio e fome. O enfrentamento do problema tem sido a política de
higienização, retirando essa população do centro da cidade, e a outra, é a
medicalizante, culpabilizando o indivíduo e tratando a droga como patogênica,
reduzindo os fatores socioeconômicos da questão (Varanda, Adorno, 2004;
Frangella, 2004).
No tocante às desigualdades sociais estudos demonstram que há uma
significativa prevalência de condições crônicas na população brasileira adulta com
menor grau de escolaridade, bem como uma prevalência maior de doenças crônicas
(62%) (Barros, 2006). Outros autores, em diferentes países, também encontram
relação de maior prevalência em segmentos de menor escolaridade e renda (Wester
et al, 2005; Lethbridge et al, 2002; Macintyres, Norrie, 2005).
Ainda no que tange as vulnerabilidades que expõem o morador de rua a
agravos de saúde, pesquisas internacionais identificaram os problemas de saúde
mais comuns, a saber: diabetes, anemia, hipertensão, asma, doença cardíaca,
doença vascular periférica, problemas dentários, distúrbios neurológicos, problemas
musculoesqueléticos, úlcera, depressão, amputação ou outras deficiências. Em
relação aos quadros álgicos são referidos: dor de cabeça, desconforto abdominal,
dor no peito, disúria, dismenorreia e dor em geral (Turk et al, 2006). Observa-se a
recorrência da queixa da dor como um dos problemas de saúde comuns.
Pouco se sabe sobre a epidemiologia da dor crônica no Brasil (Dellaroza,
Pimenta, Matsuo, 2007), mas alguns estudos apontam para uma epidemia de dor
crônica no país, entre 29,7% a 62,2%, mais prevalente nas mulheres com baixo
nível de escolaridade e renda. (Dellaroza, Pimenta, Matsuo, 2007; Kreling, Cruz,
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Pimenta, 2006; Neumann, 2003). Esta epidemia deve trazer implicações importantes
para a população dos moradores de rua.
Nossos dados corroboram outras pesquisas (Mattos, Ferreira, 2005; Silva,
2006; Frangella, 2004) que demonstram que a faixa etária dos participantes,
somados ao maior tempo de moradia na rua, revelam que as pessoas estão
envelhecendo nas ruas.
O único estudo internacional sobre dor que trouxe o tempo de vida nas ruas
foi do Reino Unido (Fischer et al, 2013), com cerca de 4,8 anos, bem inferior aos
achados do presente estudo (12 anos).
O desenvolvimento de estratégias de sobrevivência na rua diminui as chances
de saída dela, influenciada por não concretizar seus sonhos e o individuo vive um
eterno presente, sem conseguir sua emancipação (Mattos, Ferreira, 2005).
A situação de “rualização” é formada por fatores de restrição ambiental,
política, moral entre outros, que exige a reorganização de rotina para a
sobrevivência (Mendes e Silveira, 2005).
Esse processo começa na infância onde as crianças saem da escola para
trabalhar, o que resulta em desemprego, inserções temporárias e informais no
mundo do trabalho. A infância de pobreza resulta em dificuldade de atribuir valores
positivos no presente e criar expectativas para o futuro (Mattos, Ferreira 2005).
As crianças de rua vêm de famílias desestruturadas, do cenário de pobreza e
vulnerabilidades, onde não tem suas necessidades materiais e emocionais
atendidas e tem dificuldades de aceitação das regras socialmente estabelecida
(Duyan, 2005). Podem advir do processo de exclusão e marginalização vivido pelos
mais vulneráveis, onde, às vezes, a rua é a única alternativa frente às condições de
vida e de violência (Rosemberg, 2005).
As

crianças

e

adolescentes

de

rua

têm

condições

diferentes

de

desenvolvimento pessoal e interpessoal o que pode exercer maior influência nas
chances de ascensão social e saída dessa condição (Donald, Swart Kruger, 1994).
Portanto, os requisitos para morar nas ruas, vão aparecendo desde o
nascimento, que assinala os tipos de oportunidades que os grupos mais vulneráveis
poderão ter acesso ou não, bem como os tipos de inserção no mundo social, da
escola e do trabalho.
Podemos observar que grande parte da amostra teve algum tipo de renda no
ultimo mês, e que a maioria recebe benefícios sociais. A população do território da
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pesquisa mostrou-se bem assistida em relação ao acesso aos benefícios, o que
pode estar relacionado ao acometimento de doenças, incapacidade para o trabalho
e a exposição à extrema vulnerabilidade social, características que os deixam aptos
para obterem benefícios sociais.
Também relacionado à renda, pode estar o fato de majoritariamente pagarem
por sua alimentação, muitos citaram o “Bom Prato” como primeira opção de escolha.
Em seguida vêm as doações de alimentos, já que muitas entidades religiosas
entregam, geralmente, marmitex em muitos horários durante o dia e a noite. O fato é
que a amostra do território tem acesso à alimentação, seja por possuírem alguma
forma de renda, seja pelo assistencialismo de algumas entidades ou pessoas física.
A rede de restaurantes Bom Prato é uma iniciativa do Governo do Estado que
oferece refeições a baixos preços para pessoas de baixa renda, idosos e pessoal
em extrema vulnerabilidade social. Oferecem desjejum a cinquenta centavos e
almoço a um real. Existe um Bom Prato no território da pesquisa (São Paulo, 2000).
Uma pessoa relatou cozinhar na rua, prática que já foi muito comum no
território e está cada vez mais escassa. Esta mudança pode estar relacionada com
as ações do “RAPA”, nas quais a empresa que faz a limpeza urbana da cidade, junto
com a segurança pública, passa diariamente levando os pertences dos moradores
de rua, incluindo seus utensílios para o preparo da alimentação. As ações
higienistas do RAPA também são enfatizadas na pesquisa de Fragella (2004).
Outro dado levantado nesse estudo foi que metade da nossa amostra com
dor crônica vive com alguém na rua e geralmente o faz com amigos e companheiros,
porcentagem maior do que a população geral de rua. Observa-se a configuração de
um novo arranjo familiar e afetivo, onde o convívio se dá com pessoas sem nenhum
grau de parentesco.
Na relação desses dados com o último censo, podemos observar que
diferentemente do observado, a vida solitária é mais recorrente na população de rua
geral, cerca de 80% os albergados e 69% nos que pernoitam nas ruas (São Paulo,
2015).
Muitos relatam que é melhor estar só por causa da violência e briga nas
malocas. Da mesma forma existe o argumento que viver em uma maloca é fator de
proteção à violência externa, lugar que favorece a socialização, afeto e a obtenção
de comida (Frangella, 2004).
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A dinâmica da rua aumenta a solidão, com o maior tempo de moradia na rua
são construídas relações efêmeras, durante seus deslocamentos pela cidade,
permeadas por desconfiança (Frangella, 2004). O isolamento físico é resultado do
empobrecimento dos suportes relacionais, ocasionando relações frágeis e
ambivalentes (Escorel, 1999). Mesmo em isolamento e solidão eles não se
contrapõem aos agrupamentos. Canônico et al (2007) definem a rua como um local
solitário.
No ultimo censo de São Paulo (2015) foi levantado que antes da ida para a
rua, 79,2% moravam com familiares e 3,4% com pessoas sem grau de parentesco.
Apesar do morador de rua, majoritariamente, ter tido na experiência de
moradia fixa, a convivência com outras pessoas (familiares e pessoas sem grau de
parentesco), a maior parte da população de rua geral vive só, mas na nossa amostra
com dor crônica essa realidade é diferente.
Metade da amostra mantem contato com algum familiar, seja com visitas,
telefonemas, ou informações de terceiros e esse contato é frequente e os que
mantem contato, o fazem semanalmente.
Pais, mães e companheiros são os familiares que o morador de rua menos
mantem vínculo após sua ida para rua. No cotidiano do trabalho observa-se que
esses

familiares,

são

os

que,

geralmente,

tiveram

algum

tipo

de

desentendimento/rompimento das relações. Já os filhos e irmãos são os laços
afetivos que ainda o conectam à história pregressa, e pela frequência observada
neste estudo, podemos inferir, que é um forte ponto de apoio.
Nos vários relatos ouvidos nesses anos de convívio com moradores de rua os
familiares, geralmente, desconhecem sua situação de moradia, principalmente por
se sentirem envergonhados dela, da sua condição física, de higiene ou por não
terem nada material para ofertar para seus entes.
O distanciamento com o núcleo familiar e o desemprego interfere nas
condições de vida. A inserção relacional são os vínculos que esses indivíduos têm
com o grupo familiar e social, que traz pertencimento a uma comunidade (Castel,
2005). Ambas as condições se apresentam fortemente prejudicadas no morador de
rua.
O trabalho e a inserção relacional, segundo Castel (2005), formam a
existência social, que pode ser divida em quatro zonas de coerção social
(integração, vulnerabilidade, assistência e desfiliação), que vai desde a expulsão do
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emprego/isolamento (desfiliação) e a estabilidade do emprego e inserção relacional
forte (integração). O autor não direciona seus apontamentos para nenhum grupo
específico, mas estabelecemos a relação com os moradores de rua, por se
encaixarem na zona de desfiliação que pode ser traduzida como ausência de
perspectiva de futuro, pelo pouco produto cultural, familiar e escolar transmitido
(Castel, 1994).
Os indivíduos desfiliados como os moradores de rua, não podem ser
compreendidos apenas como números pelo censo ou como ruptura de um lugar
social reconhecido, mas torna-se necessária a reconstrução de uma trajetória
histórica que acaba por determinar a dissociação, a desqualificação e a invalidação
social (Castel, 2005).
O estudo mostrou que grande parcela de participantes passa o dia (71%) e a
noite nas ruas (56,5%). A rua ainda é local onde a vida acontece, seja para
socialização, trabalho, alimentação, ganho de pertences, ou apenas para ver o dia
passar, esperando a noite ou esperando a liberação do albergue para entrada no
pernoite. Outro diferencial do presente estudo é que a amostra foi composta por um
número maior de pessoas que pernoitavam na rua em relação ao Reino Unido
(único estudo que não teve toda a amostra de albergados), 22% maior.
Esse dado pode estar relacionado à maior vulnerabilidade social na qual o
morador de rua do Brasil vive e compatível com a ocorrência de dor crônica, tanto
que uma das recomendações de intervenção dos autores canadenses é o
fornecimento de habitações (Hwang et al, 2011).
Os critérios de exclusão/inclusão que adotamos no presente estudo retirou da
pesquisa uma parcela importante de indivíduos, bem como o local onde as
entrevistas foram realizadas. A captação de participantes em todos os estudos
internacionais foi realizada em albergues, onde apenas no Reino Unido teve uma
pequena parcela de indivíduos que pernoitavam nas ruas.
A população que vive em albergues em São Paulo difere dos que pernoitam
na rua nos seguintes quesitos: os albergados tem maior faixa etária, com idade igual
a 50 anos ou mais em relação aos que dormem na rua (8,3%), maior grau de
escolaridade (4,3%), vivem mais sozinhos (10,7%), vivem menos tempo na rua
(9,1% com 5 ou mais anos) e fazem uso menor de álcool/drogas em 29,5% (São
Paulo, 2015).
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Essas características podem sugerir que a maior idade, escolaridade e
solidão propiciem maior prevalência de quadros álgicos no albergados.
O maior uso de substâncias psicoativas dos indivíduos que pernoitam nas
ruas, pode minimizar, sua percepção da dor, bem como a maior vulnerabilidade a
que estão expostos, (não ter um local seguro para dormir, fazer a higiene pessoal,
realizar alguma alimentação), juntamente com o maior tempo vivendo nas ruas,
possa resultar em uma maior acomodação do convívio da dor, visto que ele terá que
fazer seu “corre” por conta própria e suas dores acabam por ficar em segundo plano.
Portanto, a dor só é percebida quando esta interfere significativamente nas
suas atividades diárias, ou seja, quando está insuportável.
O menor tempo de vida na rua teve no presente estudo um maior índice
avaliativo pelo questionário McGILL, o que pode guardar alguma relação com essa
possível acomodação, pensando que a própria condição de dormir no chão pode
interferir na justificativa de suas dores, bem como na baixa procura por tratamentos.
As condições de falta de moradia pode exacerbar o sofrimento causado pela
dor e criar barreiras à gestão e tratamento da mesma. Moradores de rua que foram
pesquisados na pesquisa do Reino Unido reconheceram claramente que a sua
experiência de vida com dor seria melhorada se eles não estivessem desabrigados
(NCH, 2002; Fisher et al, 2013).
Ao relacionarmos algumas variáveis já apresentadas no presente estudo com
as pesquisas internacionais podemos sumarizar o seguinte cenário: a amostra
brasileira de moradores com dor crônica possui idade similar, maior porcentagem de
indivíduos não brancos e menor grau de escolaridade em relação ao estudo dos
EUA. Tem maior tempo de convivência com a dor crônica, menor idade para início
da dor e maior consumo de substâncias psicoativas que a pesquisa Canadense.
Apresenta maior mediana de idade, maior número de pessoas que dormem na rua
(pois não foi realizado dentro de albergue), maior tempo de vida na rua e maior
tempo convivendo com a dor que o estudo do Reino Unido.
Nos EUA utiliza-se o termo homeless (sem-teto) aos indivíduos que tem
habitações que não atendem aos padrões mínimos de habitabilidade (NCH, 2002),
diferente do conceito utilizado pelos países anglo-saxônicos, que é a ausência de
moradia (Varanda, Adorno, 2004).
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Essa diferença de classificação pode implicar em maior vulnerabilidade a que
estão expostos os moradores de rua do Brasil em relação ao estrangeiro, visto a
extrema pobreza que vivem, bem como, maior exposição e abuso de substâncias
psicoativas. Não podemos ignorar que países desenvolvidos possuem altos índices
de desenvolvimento econômico, social e humano.
O lugar social qualifica a dor e a reação do outro frente a sua dor. O
sofrimento e a dor parecem naturais para a classe socialmente desfavorável (natural
para os pobres). Essa crença interiorizada dificulta a ideia de bem estar,
suspostamente atribuída às classes dominantes (Sarti, 2001).
Outro estudo também afirma que a baixa escolaridade aumenta à tolerância a
dor (Moser, 2005, Capilheira, 2006).
Graeff (2012) refere que as dores nos corpos dos moradores de rua dificulta a
execução de suas atividades diárias, acostumando-se a essa nova condição. O sono
prejudicado, as dores no corpo e os odores denunciavam o abandono por seus
corpos, sinalizando sua condição social gerador de desprezo social. As dores e o
sofrimento são resultados do efeito da rua sobre o corpo, que serve de lembrança do
peso da sua existência.
A relação da rua e da precarização dos corpos não é visível, é uma tentativa
de dar conta do mal estar, marcado pelo cansaço, dores e fraturas (Graeff, 2012).
Sabe-se que o morador de rua sofre mais de doenças físicas e mentais se
comparado com a população geral (Wright, Tompkins, 2006). Nos estudos
internacionais sobre a dor do morador de rua foi verificado a alta prevalência de dor
crônica, relacionadas à falta de moradia, insegurança alimentar, sono prejudicado, a
itinerância, comorbidades, uso de substâncias psicoativas, exposição ao tempo e a
violência (Matter et al, 2009; Hwang et al, 2011, Fisher et al; 2013).
A falta de dados nacionais sobre o morador de rua em muitos países da
Europa e as diferentes metodologias de estudo utilizadas, não permitem um único
levantamento no continente (Wright, Tompkins, 2006). O mesmo parece ocorrer com
as pesquisas realizadas no continente Norte Americano (Canadá e EUA). Essas
diferenças interferem na avaliação entre os estudos sobre dor, pois são realizadas
com instrumentos diversos que não favorecem a simples comparação entre eles.
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Uma parcela expressiva da amostra teve dor no dia da entrevista pelo BPI,
82,6% (menos dor de dente e de cabeça), superior em 11,3% em relação ao Reino
Unido. Ao somarmos a esse grupo os indivíduos que relataram dor de cabeça a
porcentagem sobe para 92,7%.
A dor mais prevalente tanto no BPI, quanto na dor principal e secundária foi a
musculoesquelética seguida da cefaleia, sendo o local mais apontado a coluna.
Esse dado pode guardar relação pelo falto da maioria da amostra dormir nas ruas,
sobre o chão duro e/ou frio e molhado.
A dor crônica pode ser contínua ou recorrente, de duração mínima de três
meses. Muitas vezes, tem a etiologia incerta, não desaparece com o emprego dos
procedimentos terapêuticos convencionais e é causa de incapacidades e
inabilidades prolongadas (Teixeira, Marcon, Rocha, 2001).
Segundo Gozzani (2001) a dor crônica lombar é, geralmente, a primeira ou
segunda dor mais referida, sendo incapacitante de 15-37% dos indivíduos.
A lombalgia é o segundo distúrbio doloroso que mais afeta os indivíduos,
ficando atrás apenas da cefaleia, sendo a causa mais frequente de morbidade e
incapacidades, impactando fortemente no quesito social e econômico (Deyo,
Phillips, Low, 1996). A lombalgia na população geral é de 50% a 80% (Waddell,
2004), e é um dos maiores motivos de internações, consultas, intervenções
cirúrgicas que acometem homens acima de 40 anos e mulheres de 50 a 60 anos
(Marras, 2000).
Também é a maior causa isolada de problema de saúde relacionado com o
trabalho e de absenteísmo, fator mais recorrente de incapacidades em indivíduos
com menos de 45 anos, responsável por 25% dos casos de invalidez prematura
(Wadell, 2004; Iguti, Hoehne, 2003). Está relacionado com custos de pagamentos de
seguros e indenizações por invalidez, e não deve ser vista apenas como uma
questão médica e sim como uma questão socioeconômica (Weiner et al, 2006).
A lombalgia tem como fatores de risco a idade, sexo, índice de massa
corporal,

desiquilíbrio

muscular,

capacidade de força

muscular,

condições

socioeconômicas e outras comorbidades. Está relacionada também com o trabalho
pesado, postura, fadiga, traumas e problemas psicológicos (Macedo, Blank, 2006).
Está associada à tensão da musculatura paravertebral em função de posturas
incômodas e degeneração precoce dos discos intervetebrais pelo excesso de
esforço físico, bem como pressão incomum sobre os músculos e os ligamentos que
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suportam a coluna. Envolvem tanto os esforços dinâmicos relacionados a
deslocamentos, quanto a esforços estáticos e restrição de movimentos (Andersson,
1999).
Os

fatores

sedentarismo,

que

contribuem

obesidade,

habito

para
de

a

fumar,

cronificação
trabalhos

são

psicossociais,

pesado,

síndromes

depressivas, alterações climáticas, fatores genéticos, problemas com álcool e
drogas, financeiros, conjugais, habito postural e grau de escolaridade (Brazil et al,
2004).
Podemos observar que os fatores citados acima são comuns no viver do
morador de rua e também se relaciona com as formas de trabalhos que tinham
antes da ida para as ruas e algumas que continuam exercendo. De acordo com o
censo nacional as ocupações mais comuns dessa população estão na construção
civil (27,2%), seguida de vendas, trabalho doméstico e mecânico (Brasil, 2008).
A alta prevalência de dor lombar (musculoesquelética) somada com a
porcentagem de incapacidades por ela causada pode estar relacionada com o baixo
índice de moradores de rua que possuem algum tipo de trabalho (formal e informal),
e também pode explicar o alto numero de indivíduos que têm benefícios sociais. Na
interferência da dor na AVD trabalho obteve-se a maior mediana, 10, no grupo de
indivíduos que tinha mais de 15 anos de moradia na rua.
O trabalho tem sido apontado como referência psicológica, cultural e
simbólica de existência (Castel, 2005). Nesse perfil de sociedade, o morador de rua
é a expressão radical das desigualdades sociais e evidencia a violência do
capitalismo pelas condições degradantes de vida (Silva, 2006). Podem também ser
classificados como “descartáveis urbanos”, trazendo a marca de descarte social,
tratados como excedente (Souza, Silva, Caricari, 2007).
Pessoas que não tem dinheiro e não consomem estão fora da sociedade
(Almeida, 2011). Estar sem trabalho não significa estar apenas sem dinheiro. O
desemprego é uma ameaça à identidade do indivíduo e pode resultar em
adoecimento, repercutindo no seu modo de vida (Mendes, Silveira, 2005).
Na avaliação da intensidade da dor a classificação foi intensa tanto no BPI
quanto a Escala de Faces de Wong-Baker. A dor no morador de rua é diária,
intermitente e perdura por dias, ocasionando grande sofrimento. Os participantes
obtiveram mediana de 96 meses convivendo com a dor crônica, resultado inferior ao
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estudo do Canadá (média 123 meses), mas superior ao do Reino Unido (média
82,2) (Hwang et al, 2011; Fischer et al, 2013).
Comumente é observado uma atemporalidade (dificuldade no posicionamento
em relação à tempo) no morador de rua, principalmente naqueles com maior tempo
de vida na rua. Na tentativa de minimizar esse viés foi perguntado a idade do início
da dor, mas mesmo assim, essa dificuldade persistiu em alguns casos.
A avaliação da dor, para fins clínicos e de pesquisa, depende da descrição
verbal da experiência pessoal, não somente da intensidade, mas também das
qualidades da dor (Pimenta, Teixeira, 1996).
Quanto à qualificação da dor pelo Questionário McGILL os grupos de
descritores mais encontrados foram o sensorial-discriminativo (o que e onde
sentimos e diferenciamos de outras sensações), seguido do afetivo-motivacional (as
emoções que estão envolvidas e nossa reação perante a dor), miscelânea (mistura
das demais), e cognitivo-avaliativo (o entendimento da experiência dolorosa). Em
relação ao índice de dor houve a mesma ordem. No Reino Unido, o grupo mais
eleito também foi o sensorial-discriminativo (Fischer et al, 2013).
A dimensão sensorial é resultado da influência dos sistemas espinhais de
condução rápida, o afetivo pelas estruturas da formação reticular do tronco
encefálico e límbicas, de condução espinhal lenta. As unidades neocorticais
comparam as informações nociceptivas, junto com as experiências pregressas
exercem controle sobre essas duas dimensões. Essa interação resulta a tendência
motivacional direcionada fuga, defesa ou ataque e a modificação do afeto (Melzack,
1975).
A interpretação cognitiva da informação é motivada pelas experiências
pregressas e resulta em diferentes respostas em diferentes indivíduos diferentes à
quadros álgicos (Melzack, 1975).
Na avaliação de Chapman (1985) a discrepância da proporção dos
descritores no questionário McGILL pode favorecer a maior escolha do grupo
sensorial, visto que este detém 53,9% do total, seguido de 17,9% do afetivo, 6,4%
do avaliativo e 21,8% de miscelânea, e este ultimo contem, em sua maioria,
descritores sensoriais.
A percepção corporal está modulada pela atividade cortical, com aumento ou
diminuição da percepção de sinais que aportam ao SNC. Os sistemas que modulam
a dor selecionam a atenção para estímulos dolorosos, e pode inibir ou não a
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resposta à dor (Brose, 1992). Esses fatores cognitivos expressam a importância das
experiências pregressas envolvendo a dor e o seu significado (Clouse, 1992). Um
exemplo são os pacientes com dor que não se preocupam tanto quanto aquele que
sabe que sua dor é em decorrência de câncer (Andrade Filho, 2001).
O questionário de dor McGILL é um dos instrumentos mais referenciados
mundialmente e usados na prática clínica (Bruce et al, 2004). Há grande evidência
da validade, confiabilidade e habilidade discriminativa quando usado com adultos
jovens (De Benedittis et al, 1988).
Ainda sobre o Questionário McGILL os autores Gagliese e Melzack (1997) e
Gagliese et al (2005) afirmam que idosos possuem dificuldade em entender os
descritores em função do baixo nível de escolaridade, comprometimento cognitivo
ou verbal e não devido a idade apenas (Moser, 2005, Capilheira, 2006).
Herr et al (1991) relata que o McGILL pode ser um instrumento complexo
para a população idosa que pode confundir-se com o numero grande de palavras e
consumir muito tempo. Além disso, essa população pode ter outras palavras que
consigam descrever melhor suas dores, visto sua vivência social e cultural.
Mesmo que a amostra não seja composta por idosos apresentou baixo grau
de escolaridade, possível comprometimento cognitivo em função do abuso de
substâncias psicoativas e as diferenças cultuais que também compõe o repertório
linguístico.
Deve-se considerar, na avaliação de quadros álgicos, o sofrimento a as
dificuldades em se ter uma vida saudável. A função e o significado que as palavras
tem na descrição subjetiva da dor está relacionado à percepção da dor. As palavras
e seus significados devem ser compartilhados, mesmo de formas parecidas, pelos
indivíduos de uma mesma cultura. Nessa perspectiva a tradução de instrumentos
estrangeiros de avaliação de dor precisam de uma avaliação cuidadosa com a
validade, precisão e padronização (Frutoso, 2004).
A escolha por descritores no McGILL no presente estudo foi baixa, em sete
subgrupos mais de 50% dos descritores não foram escolhidos. Apenas 50% da
amostra escolheram dez ou mais descritores.
Na divisão por dimensões o grupo sensorial teve oito subgrupos com o
primeiro descritor escolhido, no afetivo dois e na miscelânea dois. Portanto dos 20
subgrupos 12 tiveram o primeiro descritor eleito, isto pode inferir que o descritor
mais ameno represente melhor a dor do morador de rua, mas como a grande
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maioria da amostra possui dor intensa, nos leva a pensar na dificuldade de
entendimento dos descritores por essa população.
Ainda sobre a escolha dos descritores é possível observar que os mais
destacados que qualificam a experiência dolorosa foram: latejante, pontada, aguda,
calor, formigamento, dolorida, enjoada, cansativa e insuportável. Esses descritores
apontam para a presença de dor neuropática e musculoesquelética, portanto
crônica.
Podemos verificar que seis descritores são do subgrupo descritivo-sensorial,
sendo que quatro são de baixa magnitude (1) e dois tiveram descritores de maior
magnitude, sendo os penúltimos. No subgrupo afetivo foi escolhido apenas um de
baixa magnitude (1) e no único subgrupo avaliativo foi selecionado o descritor de
maior magnitude (5).
Relativizando a quantidade de subgrupos por dimensões, na sensorial tiveram
apenas dois subgrupos (20%) de dez que tiveram escolhidos descritores diferentes
do primeiro, no afetivo três (60%) de cinco subgrupos foram diferentes do primeiro.
No subgrupo avaliativo (único) foi escolhido o descritor de maior magnitude (100%) e
na miscelânea dois subgrupos (50%) de quatro diferentes do primeiro.
No grupo de pessoas com menos de 15 anos de moradia na rua tiveram
maior prevalência dos índices de dor avaliativos e miscelânea. Nesse grupo a
mediana do índice afetivo foi o dobro (6) do que o grupo dos indivíduos com mais de
15 anos de rua. Em ambos os grupos o índice sensorial-discriminativo foi alto e
igual.
Podemos inferir que o menor tempo de rua ainda favoreça o entendimento da
experiência dolorosa, bem como as emoções que estão envolvidas e as reações
perante a dor que com os avanços dos anos de vida na rua essa capacidade seja
minimizada e ocorra uma acomodação.
Graeff (2012) observou situações de mal estar nos moradores de rua de
Paris, tais como fome, dores no corpo e exaustão física. Relata que muitos se
acostumaram a esse mal estar que a rua causava a seus corpos precarizados e que
as dores e o sofrimento são resultados do efeito da rua sobre o corpo.
Resiliência é a capacidade do indivíduo de responder as adversidades da vida
de forma positiva apesar das dificuldades que enfrenta nos seu viver e é resultado
dos atributos individuais, social e cultural. É descrita como um processo psicológico
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que se alterada com características da personalidade, estresse e vida social
(Noronha, 2009).
Na relação do índice avaliativo e maior idade podemos encontrar na literatura
relação com os idosos, que possui alto controle sobre os quadros álgicos e boa
adaptação à dor crônica, além de, equivocadamente, pensarem que a dor faz parte
do processo de envelhecimento. Também são mais relutantes em assumir sua dor
como intensa e, portanto, a subestima (Gagliese et al, 2005; Jackobsson et al,
2004).
Podemos inferir que o melhor controle de dor pelos indivíduos com maior
tempo de vida na rua pode estar relacionado a acomodação pela própria condição
de moradia e vulnerabilidade, por interpretarem que faz parte desta condição, desse
viver.
Não foi encontrada relação entre a mensuração de dor do questionário
McGILL e a alta prevalência de dor emocional da amostra, apesar de 36,1% da dos
entrevistados apontarem como fator de piora problemas emocionais no questionário
sócio demográfico. Talvez o viés de compreensão do questionário mais uma vez
tenha interferido na análise qualitativa desse aspecto.
Frutoso (2004) recomenda que mesmo utilizando o questionário McGILL o
mesmo seja associado a mais de um tipo de instrumento, principalmente no tocante
a medição de eventos psicológicos, onde a obtenção de um valor numérico
desconectado de significado teórico não tenha relação com o fenômeno investigado.
Ainda relacionado aos fatores que prejudicam a compreensão do questionário
McGILL, o uso de substâncias pode estar relacionado, visto que afeta diretamente
todas as funções cerebrais, o que inclui cognição, além do comportamento,
discernimento, respiração, coordenação psicomotora e sexualidade. Causam danos
à saúde, com efeitos tóxicos sobre a mente quase todos os órgãos e sistemas do
corpo humano (Edwards, 2005).
Durante a entrevista surgiram, espontaneamente, o pronunciamento de
palavras diferentes das que compõem o questionário pelos participantes, como:
maltratante, agulhada, estiletada, medo do terror, medo de morrer, constante,
desesperante, machucamento, esparrante, apertante, prensa, quente, queimadura,
mastigado, partir o corpo.
As palavras quente e queimadura falam a favor de dor neuropática, algumas
falam a favor de nocicepção (estiletada, agulhada, machucamento). As demais,
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falam da experiência mais ligada ao conceito de dor total que é observada nos
pacientes terminais que vem sua existência ameaçada. Mesmo não sendo pacientes
terminais apresentaram medo de morrer, medo do terror, desesperante, que são
concebidas como dor e também podem guardar relação com o repertório da
experiência de viver nas ruas.
Mesmo o McGIIL sendo um instrumento de avaliação de dor multidimensional,
de natureza qualitativa (descritores), os seus índices são quantitativos (numéricos),
e por isso não traduz uma avaliação clínica, o que dificulta seu uso diário, além de
ser um instrumento longo que limita sua aplicação (Farrar, Prakash, Chappell, 2010).
Apesar de ser reconhecido como instrumento de grande valor para a aferição
de numerosos aspectos associados à dor, a literatura tem apontado que os
descritores são de difícil compreensão por indivíduos com baixa escolaridade,
idosos ou aqueles com dificuldade de concentração. A baixa escolaridade da
população brasileira acentua a preocupação com a possibilidade da adequada
compreensão do questionário. Ressaltam que a vivência com a dor intensa resulta
na dificuldade em descrevê-la (Pimenta, Jacobsen, 1996).
Entrevistados que não entendiam alguns dos descritores solicitaram à
entrevistadora que repetisse (não foi explicado o significado dos descritores), e isso
foi realizado 89 vezes.
Neste estudo, o questionário McGILL mostrou-se de difícil uso quer seja pelo
longo tempo de aplicação, pelo grande número de palavras ou pelas repetições
solicitadas pelos participantes por não conhecê-las. Consideramos que para o perfil
da amostra o instrumento mostrou-se de difícil compreensão, seja pelo baixo grau
de escolaridade, comprometimento cognitivo, vivência social e cultural diferentes.
Esse instrumento apresentou limitações importantes para aplicação nos moradores
de rua e, portanto, sua utilização, ainda que em estudos científicos deve ser muito
criteriosa ou até mesmo abandonada junto a esta população.
A mediana de idade do presente estudo foi de 51 anos, não sendo
classificados como idosos (acima de 60 anos), todavia, podemos pensar que a
extrema vulnerabilidade associada a condições precária de vida (prejuízo no sono,
maior incidência de doenças, isolamento e uso de substâncias psicoativas) possa
incorrer em processo de envelhecimento precoce (Edwards, 2005, Caetano, 2006).
Para Caetano (2006) o envelhecimento varia de indivíduo para indivíduo, é
gradativo para uns e mais rápido para outros. Essas variações são dependentes de
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fatores como estilo de vida, condições socio-econômicas e doenças crônicas. O
conceito “biológico” relaciona-se com aspectos nos planos molecular, celular,
tecidular e orgânico do indivíduo, já o conceito psíquico é a relação das dimensões
cognitivas e psicoafetivas, interferindo na personalidade e afeto. Discutir sobre o
envelhecimento abre possibilidades de interpretações que se relacionam ao
cotidiano e a perspectivas culturais diferentes.
O stress ambiental e as doenças podem possibilitar a aceleração dos
processos básicos de envelhecimento, podendo estes aumentar a vulnerabilidade do
indivíduo ao stress ambiental e a doenças (Spirduso, 2005). O morador de rua frente
as característica citadas acima se encaixam na possibilidade do envelhecimento
precoce, que também é percebida nas marcas que carregam no rosto e no corpo.
A dor é simbolizada em diferentes posições sociais, tanto em relação a
gênero (homem suporta a dor em silencio e a mulher expressa livremente seu
sofrimento a depender da cultura), classes e etnias (Sarti, 2001).
Segundo Boehs et al (2007) para os homens a dor, o sofrimento e o mal-estar
precisam ser minimizados e a aceitação do cuidado pode representar fraqueza.
Existem grupos que expressam de forma ruidosa suas dores, outros mais
reservados (autocontrole), mas ambos ligados a questões culturais (Sarti, 2001).
Kreling (2006) realizou um estudo no Paraná e detectou prevalência de dor
crônica em 61,4% da amostra, majoritariamente nas mulheres, sendo o local mais
citado a cabeça. Em outro estudo feito em Curitiba, em um ambulatório de dor, a
maior prevalência também foi nas mulheres (Cipriano, Almeida, Vall, 2001). Houve
um estudo que relacionou gênero com desigualdades sociais e encontrou maior
prevalência de dor crônica em mulheres pardas (Vieira et al, 2012).
Um estudo em Nova Iorque mostrou alto índice de violência física e estupro
nas mulheres que moravam na rua e que a maioria dos cuidados em saúde
oferecidos foram para tratar traumas físicos e mentais (D’ercole et al, 1990), elas
tem de 8-32 vezes mais chances de ir a óbito do que as mulheres em geral (Cheung,
Hwang, 2004).
Na trajetória de ida para a rua das mulheres, um estudo nacional apresentou
que a moradia na rua pode ser a solução para toda a violência vivida dentro da
residência, seja ela simbólica, física, sexual ou psicológica (Rosa, Bêtas, 2015).
Quando na rua também sofrem agressões de toda ordem, seja por indivíduos ou
grupos (Frangella, 2004).
Página 94

Frangella (2004) nos traz que existem duas formas das mulheres
sobreviverem nas ruas: a primeira seria assumir o papel de parceira amorosa, fiel,
que assume as práticas domésticas, e a outra é através da solidão, mostrando
agressividade em relação aos homens, simulando por vezes, ter algum distúrbio
mental para defender-se. As lésbicas geram emoções dúbias, como respeito e
desprezo, apresentando-se masculinizadas e agressivas.
As definições convencionais sobre gênero masculino e feminino se misturam
na rua, desafiados pela realidade (Frangella, 2004).
Nossa pesquisa propiciou avaliar a dor em uma amostra maior de mulheres
em relação ao estudo do reino Unido, 24,1% a mais.
Contrariando todos os resultados de pesquisas sobre gênero e dor, no
presente estudo a investigação dessa relação mostra que não há evidências de
associação entre nenhum dos índices de dor de todos os instrumentos utilizados e
gênero.
Esse resultado é surpreendente e nos faz refletir sobre o quanto a questão de
gênero pode ser suprimida para que a vida na rua seja possível, onde características
de expressão da dor tipicamente femininas (cultural e socialmente construídas)
tenham que ser sublimadas ou negadas para existir nesse universo majoritariamente
masculino. Não há espaço para ter dor de mulher na rua, de expressá-la e de ser
percebida pelo outro.
A mulher que vive nas ruas vem de um histórico marcado por violência,
sofrimento, dor e talvez já tenha sua acomodação/adaptação à dor anterior a vida na
rua, e, portanto, não se tenha observado nesse estudo nenhuma relação de gênero,
visto sua real necessidade de sobrevivência dentro do ambiente masculino.
Quanto às implicações da dor nas atividades de vida diária do morador de rua
foi observado que todos os quesitos das atividades de vida diária sofreram forte
impacto. Todas as AVD’s foram classificadas como intensas na interferência da dor.
A atividade que apresentou maior interferência foi o sono, com 87,2% e a
menor, o relacionamento com outras pessoas, cerca de 67,2%, o que não torna esta
ultima, menos relevante. O maior prejuízo no sono pode estar relacionado com o
fato da maior parte da amostra pernoitar nas ruas, seja pelo desconforto do chão
duro, da friagem, pela exposição às intempéries do tempo, bem como pela
possibilidade de violência e o uso de substâncias psicoativas.
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A pesquisa do Reino Unido (Fischer et al, 2013) apontou que as AVD’s mais
afetadas pela dor foram as atividades gerais (85,6%) e a menor, as relações com
outras pessoas (54,1%). Esses resultados convergem com esta pesquisa frente à
atividade menos afetada. Toda amostra dos EUA e do Canadá eram albergados, e
estes foram maioria no Reino Unido, portanto podemos inferir que a condição de
maior exposição do morador de rua brasileiro, pernoitando na rua, acarrete maior
interferência nas atividades de vida diária, principalmente no sono, bem como o
maior consumo de substâncias psicoativas (ressaca, agitação e insônia por uso de
substâncias estimulantes).
Na investigação sobre a relação de tempo de moradia na rua e a dor houve
associação significante entre a interferência da dor no sono e menor tempo de rua
(menos de 15 anos vivendo nas ruas). O maior tempo pernoitando nas ruas pode
desenvolver uma acomodação/adaptação frente à interferência da dor no sono, os
corpos podem se adaptar as intempéries citadas acima, ou como já foi relatado, os
indivíduos com menor tempo de rua possui maior entendimento sobre sua
experiência dolorosa, verificado no maior índice avaliativo de dor do McGILL nesse
grupo.
Essa possível acomodação só acontece depois de muitos anos de rua, o que
acarreta grande sofrimento. O sono é importante para várias funções orgânicas, sua
privação pode causar a curto prazo: cansaço, irritabilidade, alteração de humor,
perda de memória, lentidão do raciocínio e falta de atenção. Já em longo prazo, os
danos são mais graves, como: falta de vigor físico, envelhecimento precoce,
comprometimento do sistema imunológico, de processos metabólicos, doenças
cardiovasculares, gastrintestinais, propensão à infecções, diabetes e hipertensão
(Cronfli, 2002).
Mesmo o sono sendo a atividade mais afetada, com mediana 10 nos
indivíduos com menos de 15 anos de rua, todas as outras atividades tiveram
medianas altas.
A alta interferência no caminhar é preocupante, visto que a itinerância é um
movimento comum e necessário para a sobrevivência do morador de rua. Na região
onde vive a população da pesquisa, não há centros de convivência, locais para
higiene pessoal ou de alimentação, portanto, precisam percorrer longas distâncias, ir
a outros bairros para ter acesso a esses serviços e instituições. Como fator de piora
para a dor, caminhar foi escolhido por 31,8% da amostra. Mesmo com alta
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intensidade de dor no caminhar, os moradores de rua não podem parar, ela é
necessária dentro da dinâmica de vida na rua.
No item humor, 83,8% foram classificados como alta interferência. Dos
participantes que responderam esta questão, em maior ou menor grau interfere em
95,4%.
Essa alta prevalência e intensidade na interferência do humor pode estar
também relacionada ao sono prejudicado, o que pode propiciar o isolamento da
metade da amostra e ela independe do tempo de vida na rua. Mesmo a AVD que
inquiriu sobre o relacionamento com outras pessoas ter sido o menos escolhida
entre os indivíduos, a porcentagem ainda é de grande relevância.
A pobreza é um dos fatores que aumentam os transtornos de humor,
associado ao desemprego, falta de moradia e alimentação inadequada. Favorece o
estado de desesperança, diminui a capacidade de manejo de situações estressantes
e enfrentamento das frustações (Botti et al, 2010), e pode gerar estados
depressivos, de ansiedade e diminuição na autoestima (Seligman, 1977).
Novamente foi encontrada a classificação intensa na interferência da dor no
item apreciar a vida. Quase um terço dos indivíduos disse que não há interferência
nesse quesito porque não apreciam a vida e/ou não possuem mais vontade de viver.
Preocupante a interferência da dor nesse contexto, bem como o dissabor pelo
viver. Esses indivíduos relataram que só não atentaram contra a própria vida porque
não tem coragem, mas que a morte seria uma solução para suas dores (maioria da
amostra é religiosa embora não busquem apoio religioso como fator de melhora).
O

humor

comprometido

pela

dor

pode

agir

diretamente

sobre

o

relacionamento com outras pessoas e a forma de apreciar a vida. Como apreciar a
vida na invisibilidade da sociedade, que quando a enxerga é para tirá-la do seu
caminho (calçadas)? Como viver com pouco ou sem afeto? No limite do risco de
vida continuamente? Na imprevisibilidade do amanhã? Sem perspectiva?
O sofrimento designa uma perturbação global, psíquica e corporal, uma
emoção mal definida. A dor é um afeto, a última muralha antes da loucura e da
morte. Enquanto há dor existem ferramentas para enfrenta-la e continuar a viver
(Násio, 1997).
Há algumas perguntas inquietantes que não calam: “De onde vêm as dores
do corpo, espirito e coração? As mágoas e as desgraças que atravessam nossas
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vidas”? Na história do homem cada cultura procura respostas para o fenômeno da
dor (Espadinha, Santos, 2012).
A maioria dos entrevistados afirmou ter alguma dor emocional, não
apreendida pelos instrumentos considerados “mais objetivos” para a mensuração da
dor. Mas ela existia, e mais do que um instrumento objetivo, talvez necessite de
escuta atenta para ser verbalizada. A dor emocional que muitos carregavam estava
relacionada com o falecimento materno, principalmente do publico masculino, e que
este foi o evento desorganizador da vida que os impulsionou para situações que
culminaram com a vida nas ruas e/ou abuso de substâncias psicoativas.
Importante destacar a alta prevalência de moradores de rua que tem
concomitantemente a dor crônica e as dores emocionais que os acompanham em
seu viver. A dor mental é necessária na nossa discussão sobre a dor no morador de
rua.
O estimulo doloroso pode ser interno e desenvolver a dor crônica, através de
vivências de morte, ameaça de danos e catástrofes. Esses pensamentos geram um
desconforto no corpo, apreensão e alteração no comportamento (Salkouskis, 1992).
A dor emocional dialoga com a dor crônica quando relacionamos com a
extrema vulnerabilidade do morador de rua, a dinâmica que vivem e a cultura que
permeia as relações, bem como suas perdas e tristezas.
O processo cortical modula a percepção e reação emocional, não apenas a
memória e juízo afetivo podem aumentar a dor ou promover relaxamento, através do
esquecimento do significado da mesma, diminuindo a vivência da dor (Andrade
Filho, 2001).
Não é necessariamente patológica, mas baliza nossa vida, como se
amadurecessemos às marteladas de dores sucessivas. A dor psíquica é a dor da
separação, a perda de algo ou alguém que o individuo está ligado, e obriga a
reconstrução. Pode ser a dor do luto, do abandono, da humilhação, da mutilação,
que estava ligado e regulava a harmonia do psiquismo: “a dor só existe sobre o
fundo do amor” (Násio, 1997p18).
A dor psicogênica é uma dor física sem causa orgânica, de origem psíquica.
Os sentimentos exprimem na consciência a intensidade das variações das tensões
inconscientes. Quando essas tensões são moderadas se tornam conscientes como
sentimentos de prazer e desprazer, e quando são extremas, tornam-se dor (Násio,
1997).
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Uma série de microtraumas ao longo do tempo pode não ser sentido pelo
individuo conscientemente. A acumulação dessas múltiplas dores cria um estado de
tensão, que uma faísca, liberta a dor represada e explode de forma consciente
(Násio, 1997).
Nesse contexto, a dor e o sofrimento surgem como uma dor cultural quando
vivemos imersos numa cultura que nos aprisiona, em redes centradas no medo,
insegurança, desconfiança, controle e dominação do cotidiano. Continuamos na dor
por não saber viver de outra maneira já que vivemos assim desde a infância. A dor
se expressa no biológico em que adoecemos o físico e psiquicamente, gerando dor
a nós e aos outros, como se a vida tivesse sido dor desde sempre, parte da
identidade humana (Romesín, Yáñez, 2009). Essa definição dialoga profundamente
com as características do morador de rua e com a dinâmica de vida na rua.
Viver nesse contexto da rua permeado de insegurança, violência (física,
psicológica e simbólica) e imprevisibilidade, atua diretamente na saúde, tanto física
como mental, conforme aponta a literatura, e propicia além do sofrimento mental,
transtornos mentais e dor. Neste estudo não foi realizado nenhum inquérito para
verificação de depressão na amostra, mas vamos discuti-lo frente sua alta
prevalência junto à dor crônica.
Estudos apontam para alta prevalência de transtornos mentais em moradores
de rua (Heckert, 2002). Uma pesquisa realizada em Belo Horizonte detectou que
56,3% de sua amostra, composta por moradores de rua albergados, apresentava
quadro clínico de depressão (Botti et al, 2010).
A depressão é o diagnóstico psiquiátrico mais comum nos indivíduos com dor
crônica entre 10% e 87% (Brose, 1992) e pode ser a causa da dor (Williams,
Richardson, 1993).
Sintomas físicos e emocionais, característicos da depressão (transtorno do
sono/cansaço) podem ser secundários em indivíduos com dor crônica, portanto não
relacionados ao transtorno afetivo (Andrade Filho, 2001).
Depressão e dor coexistem em muitos casos, o uso de antidepressivos
produz bons resultados para ambos. Esses indivíduos apresenta dor continua de
etiologia obscura, negação de conflito e alextimia, que é a dificuldade de verbalizar
emoções, descrever sentimentos, bem como sensações corporais (Salkouskis,
1992).
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A dor crônica junto com a depressão por longos períodos de embotamento
psicológico e inatividade altera funções orgânicas (Andrade Filho, 2001). Depressão
maior em indivíduos com dor crônica na coluna é quatro vezes maior que na
população geral (Sulivan, 1992). O uso de medicamentos para a dor e de
antidepressivos junto a outras abordagens podem contribuir para a indução do sono
em pacientes com dor crônica (Jakobsson et al, 2004).
Nosso estudo apresentou alta prevalência de dor emocional, alta interferência
da dor no humor e na forma de apreciar a vida. Os moradores de rua com dor
crônica precisam ser investigados quanto a quadros depressivos, até para auxiliar
na detecção da etiologia da dor, e consequentemente, no tratamento mais assertivo.
Uma das interfaces entre depressão e baixo limiar para a dor pode ser a baixa
biodisponibilidade

de

opióides

endógenos,

baixa

concentração

de

neurotransmissores na fenda sináptica neural. A serotonina eleva o limiar da dor,
aliviando a dor crônica, através de alterações da função do sistema límbico, no
tocante a emoções e comportamentos (Hawley, 1994).
O tratamento com antidepressivos na dor crônica requer de 5 a 21 dias para
apresentar resultados e tem que ser mantidos continuamente (Brose, 1992). As
modalidades de terapias que apresentam melhores resultados são as que modificam
estilo de vida, onde a dor não ocupa mais o lugar central. Descobrir novas formas de
prazer, recuperar a autoestima e a capacidade de viver proveitosamente (Andrade
Filho, 2001).
A avaliação da dor tem que ser cuidadosa no planejamento do tratamento,
seja ela com psicofármicos (medicações usadas no tratamento de transtornos
mentais), farmacológicos ou psicoterapia mais psicofármacos. Dividem-se em:
terapia nociceptiva com opióiodes (codeína/morfina/outras); terapia neuropática não
opióiodes

(benzodiazepínicos/carbamazepina);

terapia

psicogênica

(antidepressivos/psicoterapia) (Andrade Filho, 2001).
As terapias costumam ser multimodais (Brandão, 1993) visto que é uma
doença crônica e não há cura rápida, e o tratamento psicoterápico visa ajuda-lo o
manejo da dor e promover um nível mais elevado de funcionamento (Andrade Filho,
2001).
O desafio está em descobrir novas formas de prazer e melhora da autoestima
em indivíduos que moram na rua, onde lhe são negados a própria condição humana.
Eleger um bom tratamento da dor não é sinônimo que o mesmo possa ser seguido
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conforme prescrição dos profissionais cuidadores, o contexto no qual estão inseridos
precisa ser relativizado no momento de negociação da terapêutica com o indivíduo.
Quando foram questionados se mereciam essa dor a resposta majoritária foi
negativa. A mesma foi rápida, sem duvida por parte dos participantes. A frase mais
frequente após a resposta “não”, foi: “ninguém merece dor”.
Os que responderam sim associam a uma punição por algo que realizaram
durante sua trajetória de vida ou mesmo pela atual forma de vida, principalmente
relacionado ao uso de substância e do afastamento do círculo familiar.
Para o ser humano a dor é inevitável e leva duas respostas: a primeira é
manter-se longe da dor, negar sua existência ou seu poder sobre o individuo,
motivado pelo medo, e a outra é permitir o envolvimento com a dor, onde o
sofrimento purifica e Deus o recompensará, renunciando seu destino. Esta última
resposta está ligada a origem bíblica, onde o aumento do conhecimento traz a dor
(Bonavita, Simone, 2011) (Helman, 1994).
Outra interpretação religiosa é de punição e expiação, e pode causar certa
resistência ao tratamento (Sarti, 2001) (Pimenta, Portinoi, 1999). A dor se associa a
sentimentos e acolhimento, conforto, punição e culpa. Em grande parte das culturas,
a dor é interpretada como uma fatalidade e buscam-se respostas não só na ciência,
mas nas crenças e valores morais e na religião. As religiões moldam a percepção do
sujeito sobre si e sobre a dor (Pimenta, Portnoi, 1999).
Não foi possível observar relação de culpa dos quadros álgicos frente à
questão sobre o merecimento da dor, mesmo a maioria da amostra relatando
alguma crença religiosa. Este aspecto necessita ser investigado em outros estudos.
Outro ponto importante na discussão é o uso abusivo de álcool e drogas, que
pode esclarecer alguns casos de dor crônica, ela pode surgir como consequência da
falta de fármacos, incluindo analgésicos não opióiodes, como também ser uma
forma de induzir o médico a prescrevê-las. Também é comum ter indivíduos
dependentes de substâncias psicoativas e benzodiazepínicos. Nos neurônios
existem receptores para o etanol que também são usados pelas moléculas de
benzodiazepínicos (Andrade Filho, 2001). O abuso dessas substâncias aumenta o
número de receptores, o que também aumenta tolerância e síndrome de
abstinência, provocando, entre outros sintomas, a dor crônica. Esse indivíduo tende
a negar ou minimizar o seu problema com o abuso de álcool e/ou drogas (Andrade
Filho, 2001).
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A definição de tolerância à dor é a menor intensidade em que o estímulo
passa a ser percebido como desconfortável sendo solicitada sua interrupção. O
limiar da dor é a menor intensidade em que o estímulo passa a perceber como
doloroso. A tolerância à dor varia muito entre os indivíduos e se relaciona com a
extensão e local da lesão; ao sistema nociceptivo e de modulação da dor; medo,
raiva, ansiedade e depressão; experiências anteriores, aprendizagem, simbolismo
da dor e possíveis ganhos econômicos, afetivos e sociais (Pimenta, Portnoi, 1999).
No uso de álcool e drogas para o controle da dor verificou-se que no
Canadá 28,9% dos participantes as utilizavam e no Reino Unido 22,1%, sugere estar
relacionado com a dificuldade no gerenciamento da dor (Hwang et al, 2011) (Fisher
et al, 2013). Essa alternativa no presente estudo foi prevalente em 23,1% da
amostra, valor intermediário entre as pesquisas retromencionadas.
Frente ao convívio no cuidado a essa população observamos que talvez
não haja crítica sobre o uso de substância e o manejo da dor, não fazendo
associação entre eles. Podem fazer uso inconscientemente para gerenciar sua dor
(de qualquer ordem) e não nomeiam dessa forma.
O uso de substâncias psicoativas também desorganiza o sujeito, inclusive,
para realizar tratamentos medicamentosos. A atemporalidade, visto como a falta de
referência nos horários, e dias também é um dificultador, bem como a rotina que
compõe a dinâmica da rua (Campos, Souza, 2013). Podemos imaginar a dificuldade
de se fazer um tratamento medicamentoso via oral de 6/6 horas ou 8/8 horas para
pessoas que não possuem relógio? Que precisam perambular pela cidade para
obter objetos ou serviços? Que tem o sono intensamente prejudicado? Por mais que
a dor seja prevalente nessa população, a necessidade de suprir suas necessidades
básicas humanas é prioritária. E sendo a dor uma experiência tão humana,
poderíamos dizer que o morador de rua, mais do que socialmente excluído, estaria,
sob esse aspecto, se desumanizando?
Aproximadamente um terço da amostra realiza tratamento medicamentoso
para sua dor pelo BPI, e destes 14,5% obtém alívio de 100%. O numero de
indivíduos que tratam sua dor crônica é baixo, bem como os que conseguem ficar
sem nenhuma dor quando o realizam.
O fator de melhora mais apontado foi o uso de medicação prescrita por
médico, seguidos pela opção “outros” indicando o repouso, o que é preocupante
frente a necessidade de itinerância do morador de rua. O fato do uso da medicação
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prescrita ser a mais elegida mostra algum acesso aos serviços de saúde e/ou a
influência da cultura da medicalização.
No estudo do Canadá (Hwang et al, 2011), 41,4% estava em tratamento com
medicações prescritas e no Reino Unido cerca de

55,1% (Fischer et al, 2013).

Ambos os estudos apresentaram baixo tratamento medicamentoso visto a alta
prevalência e intensidade de dor dessa população, todavia, a quantidade de
tratamentos ainda é maior que o presente estudo. O maior acesso ao tratamento
pode

estar

relacionado

à

maior

escolaridade,

serem

albergados,

menor

porcentagem de uso de substâncias psicoativas e os serviços de saúde oferecidos
nesses países.
As dificuldades no gerenciamento da dor indicam o quanto que a dinâmica da
rua pode interferir no tratamento. As dificuldades apontadas para as tomadas de
medicação que a maioria da amostra apresentou, foi misturá-las com álcool e/ou
drogas por medo que a mistura possa causar algum malefício (visto que a grande
maioria faz uso de substância), seguida da dificuldade de seguir os horários
recomendados, não entender o que foi prescrito pelo médico e esquecer de tomar a
medicação.
Existem medicações que não tem interação com o álcool ou com outras
drogas, não sabemos se o morador de rua é informado sobre as medicações que
interagem ou não, ou se durante a consulta é avaliado o risco beneficio da interação
entre elas.
Nas pesquisas internacionais apontam como problemas mais comuns em
relação ao gerenciamento da dor crônica a falta de moradia, não ter dinheiro para
pagar pelas medicações, sono prejudicado, a crença de que os medicamentos não
são eficazes, dificuldade de se obter consultas, dificuldade em se descobrir o motivo
da dor e a relação médico-paciente (Hwang et al, 2011).
Há uma relação de co-morbidades com a dor crônica e as características
próprias da forma de adoecer de cada indivíduo pressupõe a individualização das
terapêuticas propostas, o que torna complexa essa abordagem (Andrade Filho,
2001).
Para Matter et al, (2009) a literatura sobre esta temática é bastante restrita. O
morador de rua experimenta uma alta prevalência e gravidade no nível de dor física
que é complicada pela dificuldade de acesso aos cuidados de saúde adequados.
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A dificuldade de acesso aos serviços dos moradores de rua pode está
relacionado a organização do processo de trabalho dos serviços de saúde, como
apresentação

de

documento,

bem

como

relacional,

como

preconceito

e

discriminação (Vannucchi, 2007).
O censo nacional de 2008 (Brasil, 2008) demonstrou que 43,8% dos
moradores de rua buscam os hospitais quando necessitam de atendimento e apenas
27,4% as UBS. Infelizmente não houve outro censo dessa magnitude para
atualização comparativa.
Observamos que a UBS como porta de entrada do sistema de saúde não é
muito utilizada nacionalmente por essa população, muito em função do “eterno
presente” em que vivem (Mattos, Ferreira, 2005).
Suas demandas são urgentes, para serem olhadas no momento que este não
suporta mais o sofrimento, por isso que os hospitais podem ser ainda, os serviços de
saúde mais acionados por essa população. Não necessita de agendamento e dia e
hora. Os serviços de especialidades e outros da Atenção primária à Saúde possuem
processos de trabalho rígidos e grande volume de atendimento que ocasiona longa
espera do morador de rua e a desistência do cuidado.
Nos EUA essa população também é atendida, majoritariamente, nos serviços
de urgência, cerca de três vezes mais que as pessoas com residência fixa, mesmo
com queixas não urgentes. Verificou-se que 61% dos moradores de rua usavam os
serviços de urgência e destes 40% o utilizavam ao menos uma vez no mês. Os
agravos mais encontrados foram: depressão (42,6%); alcoolismo (37%); hipertensão
arterial (28,7%); artrite (19,4%); asma (18,5%) e dor crônica (18,5%) (Savage,
2006).
Já em países na Europa existem diferentes tipos de serviços de saúde que
atendem essa população, mas os serviços de cuidados primários é o de maior
acesso e que realiza os encaminhamentos para outros de maior complexidade
(Wright, Tompkins, 2006).
No ultimo censo de São Paulo (2015) mostrou que as equipes de CnaR são
acessadas por 4,5% dos albergados e 16,1% dos indivíduos que dormem na rua.
Mesmo com a implantação das equipes de CnaR para aumentar o acesso dessa
população aos serviços de saúde da APS, percebemos um baixo índice.
Não há dados anteriores que possam avaliar o impacto das equipes de CnaR,
pois esse inquérito não foi realizado em outras edições do censo municipal.
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O enfermeiro deve compreender como se organizar a vida do individuo e
perceber a orientação do tempo que o rege, e no caso do morador de rua é o tempo
“presente”, em função do modo de vida e dos desafios que tem que enfrentar
(Ginger, Davidhizar, 2002). O profissional precisa conhecer a população que está
acompanhando para ajuda-los a gerir o próprio tratamento (Hwang et al, 2011).
A rua é um mundo fora do nosso mundo no tocante aos aspectos culturais e é
permeada e regida por códigos de valores e conduta próprios que balizam as
interações, incluindo as com profissionais de saúde.
Nas situações onde existem diferenças culturais é aumentado o risco de mal
entendidos, o que pode resultar em cuidados de saúde inseguros. Essas diferenças
entre usuário e profissional podem ocasionar em má interpretação pelo profissional.
A segurança está pautada na identificação e respeito pelas diferenças (Fenwick,
2006).
A comunicação é um dos maiores problemas quando se trabalha com outro
grupo cultural, por isso o enfermeiro deve estar atento a sua comunicação verbal e
não verbal, além de não realizar julgamentos (Ginger e Davidhizar, 2002).
Os profissionais de saúde continuam trabalhando com o conceito de cultura
do século XX, onde o paciente é um ignorante, por isso precisa de processos
educativos para corrigi-lo. Nessa perspectiva o que o outro sabe (cultura) é uma
barreira (Boehs et al, 2007).
A prática do profissional de saúde tem se baseado em ministrar prescrições
comportamentais: não fume, transe com preservativo, use cinto de segurança. A
liberdade do individuo esta cerceada por imperativos institucionais e culturais que
visam manter a saúde (Lefévre e Lefévre, 2004).
A sociedade, instituições públicas e filantrópicas veem o morador de rua como
alguém que não tem vontade, história, valores e costumes, e que, portanto,
costuma-se impor valores próprios, desconsiderando seus desejos e direito de
decisão, espera-se que aceitem tudo o que lhes é oferecido (Souza, Silva, Caricari,
2007).
Muitos

preconceitos

dos

enfermeiros

podem

ser

minimizados

pela

consciência e o encontro cultural. O problema está em não reconhecer esses
preconceitos e as diferenças individuais (Campinha-Bacote, 2002).
O profissional precisa conhecer a rede de significados e símbolos da lógica do
conhecimento popular (Boehs et al, 2007). Compreender o simbolismo da dor, o
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significado para quem vivencia para poder contribuir no seu cuidado (Sarti, 2001).
Foram transmitidos culturalmente por pessoas próximas onde existe relação de
confiança e afeto, tendo valor para o individuo (Budó et al, 2008; Leininger, 1991).
Nessa perspectiva o desenvolvimento da teoria Transcultural é fundamentado
na ideia de que as pessoas de culturas diferentes podem fornecer informações e
orientar os profissionais a direcionar seus cuidados. Como a cultura determina
estilos de vida, o enfermeiro deve considerar a existência de um saber social que
contribui para o direcionamento da pratica de enfermagem (Leininger, 1991).
O modelo de Leininger (2002) apresenta um processo de solução de
problemas que, assim como o processo de enfermagem, tem como foco a pessoa a
ser assistida, e defende a ideia de que conhecer, compreender e cuidar do outro a
partir da sua realidade cultural, é essencial para o convívio harmônico entre os
povos.
Esse modelo nos coloca em uma relação horizontal para com o indivíduo
cuidado, rompendo com o velho paradigma de que o profissional de saúde é o
detentor do saber e quem está sendo cuidado é alguém desprovido de qualquer
conhecimento. Além disso, Leininger (2002) também traz os conceitos de
acomodação e negociação do cuidado cultural, que traz que as ações e decisões
sobre o cuidado devem ser escolhidas em parceria com o indivíduo, em harmonia
com os padrões culturais dos mesmos.
No cuidado do enfermeiro ao morador de rua, se faz necessário, conhecer a
cultura sob a qual as pessoas vivem e compartilham, bem como as vulnerabilidades
a que estão expostos para pensar junto ao indivíduo estratégias de enfrentamento
com o objetivo de manter sua saúde, tratar doenças e, principalmente, reduzir
danos. Não reconhecer essa cultura significa oferecer cuidados que não farão
nenhum sentido para o indivíduo, o que implicará diretamente na adesão ao serviço
e terapêuticas.
Os padrões de dor adquiridos culturalmente podem influenciar o processo
neurofisiológico da informação nociceptiva, bem como respostas verbais, corporais e
psicológicas da dor (Bonica, 1990).
A dor é um dos sintomas mais frequentes no cuidado de enfermagem, faz
parte do viver humano, é carregada de sentimentos subjetivos e se relacionam com
o ambiente sociocultural. Por isso a manifestação e o cuidado se dão de formas
diferentes, o que exige do profissional conhecer alternativas de cuidado. A variação
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da experiência da dor, sua comunicação, entendimento e tratamento, vão variar o
processo de cuidar do enfermeiro (Budó et al, 2008).
O individuo reage frente ao tratamento da dor, a depender de como o
profissional de saúde reage frente as suas manifestações de dor. Evidencia-se a
relação entre dois mundos de significação, que qualifica essa experiência, mesmo
que de perspectivas diferentes (Sarti, 2001).
Uma parte importante do cuidado ao morador de rua seria incluir as pessoas
mais significativas de sua rede social na assistência. Poderia favorecer o
comportamento de mudança e adesão aos tratamentos (Jonh e Kate, 2012).
Os valores humanos de cada profissional são determinantes da qualidade do
cuidado oferecido. As pessoas não estão só carentes de recursos materiais, mas de
atenção, carinho e amor (Rosa, Cavichiolli, Brêtas, 2005). Na relação do cuidado o
enfermeiro reconhece o conteúdo simbólico da ajuda, e doa-se pelo seu
comprometimento com a vida e pelo bem estar do outro. Humaniza a dor e
responsabiliza-se na promoção do seu alívio (Leão e Chaves, 2007).
A valorização do momento do encontro entre enfermeiro e paciente, o
convívio, a escuta e o respeito às diferenças precisa ser desenvolvido como
tecnologias de cuidado (Budó et al, 2008).
Quando refletimos sobre o mundo da rua é notório que há uma cultura própria
que rege os comportamentos e ações de seus membros, onde as regras são rígidas.
Entender esse universo vai para além de ter conhecimento sobre esses códigos,
muitas vezes não fazem sentido para as pessoas que não habitam as ruas, como os
profissionais que realizam algum tipo de cuidado.
Conhecer os códigos e regras da rua não significa compreende-los, muito
menos aceita-los, o desafio está em respeitá-los e pensar em formas de dialogar
com as necessidades de saúdes do morador de rua e os recursos que podemos
oferecer enquanto política pública.
Precisa-se ouvir do morador de rua, o cuidado que deseja ter, bem como
respeitar os conhecimentos que possui e usa, constantemente, para viver e
sobreviver. As proposições terapêuticas precisam ser dialogadas, negociadas e
elegidas frente a possibilidade de execução, tanto pelo profissional, quanto pelo
morador de rua.
Os valores aceitos e respeitados pelo ser humano não podem ser vistos
isoladamente, mas como parte de seu universo (Andrade Filho, 2001).
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No atendimento profissional ao indivíduo que sofre é preciso entender até que
ponto sua conduta pode trazer reais benefícios e quando é preciso afastar-se, de
normas estabelecidas. O profissional de saúde precisa respeitar alguns limites, o
individuo deve ter sua vontade respeitada (Andrade Filho, 2001).
A produção de conhecimentos acerca das políticas públicas formuladas junto
ao morador de rua tem relevância social por possibilitarem grande aplicabilidade
prática (Minayo, 2001).
Nessa perspectiva, o CnaR amplia a possibilidade de cuidado quando o
propicia na via pública e dentro da UBS, aumentando também o acesso a materiais
e tecnologias.
Este estudo traz contribuições importantes para compreender a experiência
de dor do mora(dor) de rua, todavia apresenta algumas limitações; amostra reduzida
frente aos estudos internacionais sobre o tema (Hwang et al, 2011, Fisher et al
2013), a utilização de critérios de inclusão/exclusão embora tivessem gerado vieses
nos estudos mencionados

de certa forma inviabilizaram a participação de número

maior de participantes do público-alvo originalmente escolhido. A quantidade de
questionários utilizados mostrou-se longo e cansativo durante a aplicação, o que
pode também ter gerado a não obtenção de dados relevantes.
Por outro lado, a presente dissertação apresenta três aplicações para prática
do cuidado ao morador de rua. Na UBS Sé, local do estudo, foi inserida no programa
de atendimento, a Escala numérica de dor. Em 2017 será realizada, para todos os
profissionais da mesma UBS Sé, uma capacitação sobre a temática. E por último,
mas não menos importante, a iniciativa deste estudo permitiu a obtenção de um
financiamento concedido pela International Association for Study of Pain – IASP,
(2016 Developing Countries Working Group Grant) para realizar um curso sobre a
temática e um folder pautado nos resultados deste estudo para os trabalhadores da
saúde das equipes de CnaR do Brasil.
Objetiva-se

através

da

educação

permanente,

principalmente

dos

profissionais das equipes de CnaR, melhorar a avaliação e o controle da dor para a
população de rua no Brasil.
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7. CONCLUSÃO

A amostra foi majoritariamente composta por homens, não brancos e maiores
de 50 anos, com baixo grau de escolaridade e que habitam as ruas por 12 anos.
Possuem alguma forma de renda, mesmo que esta não seja suficiente para causar
algum tipo de mobilização social.
Metade desses vivem com companheiros e amigos na rua, bem como
possuem algum tipo de contato familiar, semanalmente. A maioria passa o dia e a
noite na rua e fazem uso de substâncias psicoativas.
A prevalência de dor intensa foi muito alta de 92,7% (BPI com cefaleia e dor
de dente) a 97% (escala de faces de Wong-Baker). Houve intensa interferência em
todas as atividades de vida diária, principalmente no sono. O menor tempo de
exposição à rua possibilita maior percepção da dor. Não há relação significante entre
dor e gênero.
A dor mais prevalente foi a musculoesquelética, principalmente na coluna,
intermitente e persistente por oito anos. A movimentação corporal foi descrita como
o principal fator de piora e o uso de medicação prescrita como principal fator de
melhora ainda que, com baixo nível de controle efetivo da dor. A maioria verbalizou
dores emocionais que não foram detectadas nos instrumentos de avaliação
utilizados. Não foi encontrada relação significante entre as escalas de dor utilizadas.
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A trajetória dessa pesquisa não foi simples, entrar em contato com a dor do
morador de rua foi muito doloroso como pesquisadora, mesmo sendo cuidadora
dessa população, principalmente quando indagados sobre a dor emocional.
Surgiram muitas histórias de violências e perdas que culminaram, na maioria dos
participantes, em emoção e choro.
Na tentativa de canalizar o sofrimento do contato com a dor do morador de
rua, iniciei um portfólio reflexivo, onde pude trazer para o plano concreto, das linhas,
toda a dor e angustia presente. Embora não tenham sido inseridos nesta pesquisa,
certamente permeou de alguma forma a discussão desenvolvida. Essa estratégia
resultou em um material bem rico, que posteriormente, poderá ser compartilhado,
com outros interessados, para maior visibilidade da trajetória desses homens e
mulheres, que também de alguma forma parece repercutir na (con)vivência com a
dor.
Podemos verificar que particularidades distinguem a atuação do enfermeiro
do CnaR neste contexto, permeado por aspectos culturais (a cultura das ruas) de
outros atendimentos em saúde pública, usando como referencial teórico de
enfermagem o cuidado Transcultural da enfermeira Leininger.
Diante o exposto verificamos que os cuidados de saúde precisam estar
disponíveis e acessíveis de forma facilitada, rápida, no tempo da necessidade do
morador de rua que tem um viver muito imediatista e permeado por uma dinâmica
de vida complexa para dar conta das suas necessidades básicas, que tem como
desafio realizar o gerenciamento de sua dor frente a esse contexto de extrema
vulnerabilidade.
Os serviços de saúde têm que se adaptar as peculiaridades do viver do
morador de rua e não esperar que ele se molde às normas rígidas das nossas
instituições e processos de trabalho. A dívida social com o morador de rua precisa
ser amortizada, também, com serviços que tenham a equidade como pano central.
O encontro entre o morador de rua e o enfermeiro só é possível quando o
cuidado é visto dentro da sua singularidade, complexidade, cultura, visão de mundo
e histórico de vida. O morador de rua possui uma trajetória e tem possibilidades
reais de consumir sua vida dentro dos seus padrões de aceitabilidade e da cultura
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da rua que o rodeia e nesse contexto a enfermagem pode ajuda-lo a gerir o cuidado
aos quadros álgicos.
Nessa perspectiva que acreditamos que este estudo pode contribuir com os
profissionais de saúde que realizam a atenção à saúde aos moradores de rua,
propiciando um olhar mais atento para as dores que eles carregam, o quanto
interferem nas atividades da vida e em abordagens a quadros álgicos efetivos e
cuidados culturalmente competentes que respeitem o universo da rua.

Página 111

8.1 Um convite à reflexão

Como aconteceu???

Um dia você tem tudo que a maioria das pessoas tem: parceiros, filhos,
amigos, casa, trabalho, plantas, cachorro, às vezes estudo, viagens, festas de
aniversários ou formatura. Consegue usar a roupa que deseja (simples ou não),
toma banho quente, come o que está com vontade, calça um sapato que cabe
exatamente no seu pé. Vai a churrascos, bebe cerveja (luxo), fuma Malboro, transa
com a pessoa que escolhe. Tem numero de documento, vota contrariado porque é
obrigado.

Quando dá mancada com alguém, brigam, fazem as pazes ou não,

consegue escolher ficar perto dessa desavença. Se sente bonito com o gel no
cabelo, às vezes engorda demais para usar um vestido (aquele que você mesmo
escolheu e comprou), faz a barba para pagar de gatinho, braveja a mãe por não ter
herdado seus olhos azuis. Tem um celular, nem que seja só para receber chamada
e postar fotos nas redes sociais usando o wi-fi do shopping. Vida comum, vida que
segue. Você deseja o mesmo que “todo mundo”: reconhecimento social, emprego,
família, amigos, casa, carro e um pouco de dinheiro para gastar.
E de um dia para o outro, sua vida se transforma: perde o parceiro, se afasta
da família, filhos e amigos. Usa a roupa e o calçado que tem, quando tem, seja o
numero que for, o formato que for, se é de homem ou de mulher. Come na boca de
rango o que tem, o que vem no marmitex doado, (mesmo não gostando de quiabo).
Come no albergue, nas sobras do lixo, mesmo se já cheira azedo, podre (ainda bem
que tem!!). Toma banho onde e quando dá, na bica d’agua ou no esgoto da valeta
(eu já vi!). “Putz, mestruei”. Não tem absorvente para quem vive na rua, rezar para
ganhar mais roupas, pelo menos dá pra trocar quando sujar com o sangue. “Minha
barba está tão grande que não me vejo mais, mas também, quase nunca tenho um
espelho”.
“Receberam-me bem naquela maloca, nem fizeram perguntas, só me
avisaram que para ficar eu tenho que contribuir na caixinha. Quando uma pessoa
tentou me bater, os outros me protegeram. Quando uns dormem, outros ficam em
vigília para nenhum, “mané”, zuar com o grupo. A noite é viva, na escuridão tudo
pode acontecer, por isso, muitas vezes, dormimos na madrugadinha, no nascer do
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dia, quando as pessoas começam a caminhar pelas ruas. Aqui eu finjo que sou
louco pra ninguém mexer comigo, funciona na maioria das vezes”..rs!
Sua festa agora é na maloca, em dia de pagamento ou boas vendas, só não
tem cerveja, é barrigudinha mesmo, com cigarro Eight. Vamos comemorar! Vamos
nos entorpecer que as dores são grandes. Vamos usar algo mais forte, essa dor vai
passar: rola maconha, cocaína, crack, a regra é: vamos ficar loucos. Ai alguém vem
e transa com você, ignorando sua vontade, porque ele é mais forte, e se você quer
ficar nessa maloca tem que rodar na mão de todo mundo, até achar um homem que
te proteja. Não adianta reclamar, chorar, a regra é essa. Ah! As regras mudam na
rua. Agora ou você faz como todos fazem, ou você vai subir, seja por
espancamento, facada, paulada, não sei, o que tiver na mão da hora da loucura. Às
vezes é melhor ficar sozinho na rua.
Achei um cachorro, eu posso não comer, mas ele come todo dia, esse é
amigo de verdade, me ama, me protege, sem pedir nada em troca. Seu corpo muda,
ou fica muito magro pelas drogas ou muito gordo pelas comidas que recebe de
doação, salgadinho, pão, lanche, esqueci de dizer que não dá para fazer dieta. Sua
família nem sabe que você tá na rua, e não dá pra contar: “o que vão pensar de
mim, eu fracassei”. Não posso vê-los, meus dentes caíram, meu cabelo tá um
horror, minhas roupas sujas e não tenho dinheiro para comprar uma lembrancinha.
Não durmo mais direito, o chão duro me dói o corpo, a friagem me dói às carnes, os
bichos me doem o nojo, quantos bichos! Meu corpo nem sei se é meu ainda, tanta
gente toca, pega, bate. Quando não é os parças, é a polícia ou um burguesinho
qualquer. Não entendo porque me xingam tanto, só fico aqui parado, esperando um
dia e uma noite passarem, e depois outro, depois outro, até perder as contas de que
lugar no tempo estou. Se eu tivesse meu celular, eu saberia. Não tenho mais o que
“todo mundo quer”, mas continuo querendo, só não sei mais como conseguir.
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10. APÊNDICES
10.1 Apêndice I

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
1. Investigador principal: Ariane Graças de Campos
Título da pesquisa: Qual a dor do mora(dor) de rua?
Orientadora: Profª Drª Eliseth Ribeiro Leão

Nome (participante): ___________________________________________________
Caro participante,
Gostaríamos de convidá-lo(a) a participar como voluntário(a) da pesquisa
intitulada “Qual a dor do mora(dor) de rua?” O objetivo deste estudo é descobrir se
o morador de rua tem algum tipo de dor, qual é essa dor, além de saber se essa dor
atrapalha nas atividades do seu dia. Queremos saber qual é essa dor para que uma
vez conhecida os profissionais de saúde venham a ter condições de oferecer um
melhor cuidado de saúde.
Sua participação se dará em responder várias questões que eu vou lhe fazer
para medir e descrever sua dor.
Lembramos que sua participação é voluntária e você tem a liberdade de se
recusar a participar e pode ainda deixar de responder em qualquer momento da
pesquisa, sem nenhum prejuízo. Além disso, ainda tem o direito de ficar com uma
das vias do termo de consentimento. Sempre que quiser você poderá pedir mais
informações sobre a pesquisa. Para isso, poderá entrar em contato com a
investigadora principal da pesquisa, pelos meios informados mais abaixo, neste
documento.
A participação nesta pesquisa apresenta riscos mínimos, talvez, apenas,
algum constrangimento (vergonha) que algumas pessoas sentem quando estão
fornecendo informações sobre si mesmas.
Todas as informações coletadas neste estudo são estritamente confidenciais.
Seu nome não será mencionado em nenhum momento. Todos os dados serão
analisados em conjunto, garantindo o caráter anônimo das informações. Os
resultados poderão ser utilizados em eventos e publicações científicas.
Não esperamos benefícios imediatos e diretos para você por sua participação,
mas os resultados contribuirão para melhorar a qualidade da assistência prestada
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aos moradores de rua com dor. Se você estiver em tratamento para dor com a
equipe de saúde responsável por seu acompanhamento de saúde, e se a queixa de
dor persistir no inquérito da entrevista, será reavaliada a terapêutica pela equipe de
saúde. Se durante a entrevista você apresentar queixa de dor ou for identificada
alguma situação de saúde que não esteja em tratamento será agendada consulta
para avaliação com a equipe de saúde responsável pelo cuidado da população de
rua e ofertado tratamento.
Você não terá nenhum tipo de despesa por participar desta pesquisa. E nada
será pago por sua participação. Entretanto, se você desejar, poderá ter acesso a
cópias dos relatórios da pesquisa contendo os resultados do estudo. Para tanto,
bastará entrar em contato com a pesquisadora responsável como segue:
Endereço da responsável pela pesquisa:
Nome: Ariane Graças de Campos
Instituição: Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa
Endereço: Av. Albert Einstein 627/700 – Bloco A – 2º subsolo
Telefones p/contato: 31013013 ou 971154020
Para informar ocorrências irregulares ou para obter informações sobre os aspectos
éticos do estudo, durante a sua participação, dirija-se ao:
Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Israelita Albert Einstein
Av. Albert Einstein, 627/700 - Bloco A, 2ºss
Morumbi - São Paulo - SP - 05652-000
Tel.: (55 11) 2151-3729
Fax.: (55 11) 2151-0273
Em caso de dúvidas ou denúncias sobre irregularidades éticas, dirigir-se ao:
CEP-Secretaria Municipal de Saúde
Endereço: Rua General Jardim 36, 1º andar.
Telefone: 3397-2464. Email: smscep@gmail.com

CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO COMO PARTICIPANTE
Entendo que sou livre para aceitar ou recusar a participar e que posso retirar
minha autorização e sair do estudo a qualquer momento. Ao assinar este Termo de
Consentimento Informado, não estou abrindo mão de meus direitos legais.
Receberei uma via assinada e datada deste Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido
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Tendo compreendido perfeitamente tudo o que me foi informado sobre a minha
participação no mencionado estudo e estando ciente dos meus direitos, das minhas
responsabilidades, dos riscos e dos benefícios que a minha participação implica,
concordo em dele participar e para isso EU EXPRESSO O MEU CONSENTIMENTO
SEM QUE PARA ISSO EU TENHA SIDO FORÇADO OU OBRIGADO. APÓS TER
SIDO DEVIDAMENTE ESCLARECIDO, CONCORDO EM PARTICIPAR DO
ESTUDO.
Desde já agradecemos sua atenção e participação e colocamo-nos à
disposição para mais informações, a respeito do estudo, a qualquer momento.

Data: _____/____/____

____________________________

__________________________________

Nome e Assinatura participante

Digital do participante

____________________________
Nome e Assinatura do pesquisador que aplicou o Termo
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10.2 Apêndice II
Formulário de recrutamento: Critérios de inclusão/exclusão
1-Observar se o entrevistado apresenta alguns dos seguintes sinais de
intoxicação por substâncias psicoativas: sonolência, andar cambaleante, faces e
olhos avermelhados, fala pastosa e alta, alteração de humor, confusão mental,
desorientação, falta de coordenação, tremores, irritabilidade, variações de humor,
movimentos lentificados, vômitos, excitação psicomotora, inquietação, dilatação de
pupilas, paranoia, descontrole verbal, alucinação: ( )Não

( )Sim

2-Entrevistado apresenta discurso delirante?: ( )Não ( ) Sim
3-Quantos anos você tinha quando começou a morar na
rua?(meses):___________
4-Idade: _______________

6-Sexo: ( ) Feminino ( ) Masculino

5-Você sente algum tipo de dor: ( )não ( )sim. Qual: ________________
6- Quantos anos você tinha quando essa dor
começou?______________________
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10.3 Apêndice III
Formulário – Dados sócio demográficos e de vulnerabilidades de saúde
1-Data da entrevista:_________________
Identificação:________________________
2-Natural de:___________________________
3-Religião: ( )sem religião ( )católica ( )evangélica ( )espírita kardecista
( )umbandista ou candomblé

( )não declara

( )outro: ______________

4-Cor: ( )branca ( )preta ( )amarela ( )parda ( )indígena
5-Ganhou algum tipo de dinheiro nos último mês: ( ) não

( )sim

( )vendedor ( ) pedir esmola ( ) flanelinha ( ) reciclagem ( )venda de drogas
( ) roubo ( )troca sexo por dinheiro ( )outros:_____________
6-Estudou até que série:
( )analfabeto
( )1ª a 4ª série incompleta do Ensino Fundamental (antigo primário ou 1º grau)
( )4ª série completa do Ensino Fundamental (antigo primário ou 1º grau)
( )5ª a 8ª série incompleta do Ensino fundamental (antigo ginásio ou 1º grau)
( )ensino fundamental completo (antigo ginásio ou 1º grau)
( )ensino médio incompleto (antigo colegial ou 2º grau)
( )ensino médio completo (antigo colegial ou 2º grau)
( )ensino superior incompleto
( ) ensino superior completo
( ) pós graduação
( )ignorado
7-Onde você ficou durante o dia no último mês: ( )rua ( ) albergue ( ) centro
de convivência

( )outros: ___________________

8-Onde você dormiu no último mês: ( )rua ( ) albergue(
)outros:________________
9-Como você conseguiu comida no último mês: ( )rua-doações ( ) ruacomprado ( ) albergue/centro de convivência ( ) sobras alimentares ( )outros
10-Tem contato com alguém da família (telefone/visitas/ informações de outras
pessoas):
companheiro(a)

( ) não ( ) sim. Com qual familiar: ( )pai ( )mãe ( )
( ) filho(a) ( )irmão(irmã) ( ) tio(a)

( )outros:_____________________
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11-O contato com a família é: ( )semanal ( )mensal ( )a cada três meses ( )a
cada seis meses ( ) uma vez no ano ( ) maior que um ano
12-Com quem você vive na rua: ( )sozinho ( )filhos( ( )amigos (
)cônjuge/parceiro

( )outros

13-Usa algum tipo de droga ou álcool: ( )não ( ) sim. Que tipo de droga usou
nos últimos seis meses? ( )tabaco ( )álcool ( )crack ( )maconha
( )inalantes ( ) pitílio

( )cocaína

( )mesclado ( )outros:____________________

14- Em qual parte do corpo sente mais dor (dor principal)? ( ) Cabeça ( )
ouvidos

( ) olhos ( ) pescoço

)braços ( ) mãos

( ) peito ( ) barriga ( ) costas (

( ) ombros ( ) pernas ( ) joelhos

articulações ( ) boca/dentes
) mamas ( ) corpo todo

( ) pés ( )

( ) coluna ( ) quadril ( ) órgãos genitais (
( )outros______________________

15-Você sente dor:
( ) todos os dias ( ) entre uma ou duas vezes no mês ( ) 1 vez por semana ( )
duas vezes por semana ( ) três vezes por semana ( ) quatro vezes ( ) cinco
vezes ou mais
16-É uma dor que dói: ( ) direto, sem parar ( ) que pára e depois volta
17-Quando dói, por quanto tempo dura essa dor?
( ) minutos ( )horas ( )dias
18-O que você faz para sua dor melhorar?: ( ) não faço nada ( ) uso de álcool (
) uso drogas ( ) toma medicamento que compra direto na farmácia ( ) toma
medicamento prescrito pelo médico
me oferecem

( )toma medicamentos que outras pessoa

( )uso de ervas medicinais ( )recorro a religião ( ) caminho (

) converso com alguém
( )
outros:____________________________________________________________
19-O que faz sua dor piorar?
( ) ficar deitado ( ) caminhar ( )quando faz algum outro tipo de movimento com o
corpo ( ) quando fica nervoso ( ) frio ( ) calor ( ) quando me aborreço ( )
quando lembro do meu passado ( )quando lembro de alguém
( ) Outros:
____________________________________________________________
20-Você tem dificuldade para tomar os medicamentos prescritos pelos
médicos:
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( ) não

( ) sim .Quais dificuldades?

( ) seguir os horários recomendados ( ) conseguir os medicamentos
gratuitamente pelo SUS ( ) lembrar de tomar os medicamentos ( ) acreditar que
os medicamentos não funcionam ( ) perda ou roubo das medicações ( ) acreditar
que misturar a medicação com álcool e drogas podem me fazer mal- não tomo o
medicamento quando faço uso ( ) começo a tomar quando melhoro paro por conta
própria ( ) não entendo o que está escrito na receita ( )
outros:_________________
21- Em que outra parte do corpo sente dor (dor secundária)?
)ouvidos

( ) olhos ( ) pescoço

)braços ( ) mãos
pés

( )punho

( )tornozelos

) quadril

( ) órgãos genitais

( ) Cabeça (

( ) peito ( ) barriga ( ) costas (
( ) ombros

( ) articulações

( ) pernas

( ) joelhos

( )

( ) boca/dentes ( ) coluna

(

( ) mamas ( ) corpo todo

( )outros______________________
22- Você acha que merece essa dor? ( )sim ( )não
Por quê?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________

23- você sente alguma dor emocional? ( ) sim ( ) não
Do coração? ( ) sim ( ) não
Da alma? ( ) sim ( ) não
Me fale sobre ela:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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11. ANEXOS
11.1 Anexo I: Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de
Ciências em Saúde Albert Einstein.
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11.2. Anexo II: Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Secretaria
Municipal de Saúde de São Paulo.
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11.3 Anexo III: BPI
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11.4 Anexo IV: Questionário de dor de McGILL para a língua portuguesa. São
Paulo, 1995.

Tem alguma palavra que não foi dita que melhor descreve sua dor? (ou outros
descritores relatados espontaneamente):________________________________
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11.5 Anexo V: Escala de face Wong-Baker

Face zero está muito feliz porque não tem nenhuma dor. Face um tem apenas um
pouco de dor. Face dois tem um pouco mais de dor. Face três tem ainda mais dor.
Face quatro tem muita dor. Face cinco tem uma dor máxima, apesar de que nem
sempre provocar o choro.
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