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RESUMO 

O objetivo deste trabalho foi analisar o efeito da adaptação do protocolo “Live 

with Chronic Pain: An Acceptance-based Approach” (Vowles & Sorrell, 2007), 

baseado na Terapia de Aceitação e Compromisso (1999) em três participantes 

com dor crônica que frequentavam o Centro de Reabilitação e Hospital Dia de 

um hospital público da cidade de São Paulo. Foi utilizado um delineamento de 

linha de base múltipla em que a intervenção foi iniciada para dois participantes 

num momento e para o último participante quatro semanas depois. As formas 

de mensuração dos dados foram questionários (Questionário de Perfil, 

Questionário de Histórico da Dor, Inventário Breve de Dor, WHOQOL-BREV, 

Escala HAD, e Questionário de Aceitação da Dor Crônica) aplicados numa 

entrevista inicial, antes da intervenção, durante, após e no seguimento de seis 

a nove semanas depois da intervenção a depender do participante; observação 

do tempo de fala dos participantes na sessão; e um auto-registro da 

contingência em que o participante sentia dor por uma semana antes da 

intervenção e no decorrer das semanas em que ocorreram as oito sessões. Os 

resultados demonstram que a intervenção beneficiou os participantes, 

principalmente na diminuição dos episódios de dor, na diminuição da utilização 

de medicação e descanso devido à dor. Comparando antes da intervenção e o 

seguimento, todos os participantes melhoraram em relação à ansiedade e suas 

relações sociais. O auto-registro foi o instrumento que mais forneceu 

informações sobre o processo terapêutico e mostrou-se metodologicamente a 

opção mais interessante de mensuração nesta pesquisa.  
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