Maria Guarino1, 2 e Maria Dixie1
1

2

UIS - Unidade de Investigação em Saúde - Escola Superior de Saúde de Leiria Instituto Politécnico de Leiria

CEDOC, NOVA Medical School, Faculdade de Ciências, Universidade NOVA de Lisboa

Biografia
Maria Pedro Guarino é Professora Adjunta, a tempo integral, da Escola
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fisiológicos e fisiopatológicos.
Publicou já vários estudos científicos em revistas nacionais e
internacionais, foi Investigador Responsável de projetos financiados e
orientadora de vários alunos pós-graduados.
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Enfermagem e revisora de artigos em várias revistas nacionais e internacionais.
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STOPain - Avaliação e medida na pessoa com dor crónica
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A musicoterapia tem ganho interesse crescente na comunidade científica pela eficácia que demonstra ter
na atenuação de sinais e sintomas de um amplo espectro de doenças. Com base na literatura, e também
na experiência empírica de musicoterapeutas e profissionais de Saúde da área da Dor, há evidência
científica do efeito terapêutico da Musicoterapia no alívio da dor crónica, faltando sistematizar a avaliação
de parâmetros clínicos / fisiológicos que possam comprovar a eficácia da intervenção.
Devido à importância que o contexto psicossocial tem sobre o bem-estar da pessoa com dor crónica, a
avaliação destes utentes, bem com do impacto da Musicoterapia na sua qualidade de vida, deverá incluir
variáveis relacionadas com a percepção da dor, mas também com a fadiga, auto-eficácia, qualidade de
vida, catastrofização, uso de analgésicos, ansiedade e depressão e ainda variáveis fisiológicas que
possam ser determinadas de forma não invasiva, tais como a microcirculação e a condutância da pele ou
a actividade no sistema nervoso simpático. O objectivo desta comunicação é o de apresentar instrumentos
de avaliação que possam ser eficazes na avaliação do impacto da Musicoterapia na pessoa com dor
crónica, com o intuito de partilhar ideias e conhecimento aos colegas que queriam iniciar projetos nesta
área.

