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RESUMO 

As doenças reumáticas são mais prevalentes e mais frequentes que as doenças do 

coração e o câncer. São doenças potencialmente incapacitantes que restringem o 

envolvimento e a participação nas diferentes áreas de ocupação e afetam diretamente o 

cotidiano do indivíduo. O objetivo deste estudo é avaliar os papéis ocupacionais de 

mulheres com doenças reumatológicas e as relações com a autoeficácia buscando 

identificar as modificações no cotidiano, entender como a dor afeta na realização das 

atividades do dia a dia e como interfere também na confiança de realizar essas 

atividades. Trata-se de estudo quantitativo, avaliado por instrumentos padronizados, 

descritivo e transversal. A amostra foi composta por maior número de mulheres que têm 

artrite reumatoide, lúpus eritematoso sistêmico ou esclerose sistêmica com classificação 

de dor crônica, que façam acompanhamento nos Ambulatórios de Reumatologia do 

Hospital Universitário de Brasília (HUB), da Universidade de Brasília. A pesquisa foi 

composta por 34 mulheres com diagnósticos de artrite reumatoide, lúpus e outras 

doenças. Quando analisado pela Escala Visual Analógica de Dor (EVA) apresentavam 

dor moderada e na Escala de Autoeficácia do Paciente com Dor (PSEQ) sendo também 

classificado como moderados. Em relação aos papeis ocupacionais o: papel de estudante 

e de trabalho apresentaram a maior perda, e o papel de voluntário o com maior índice de 

desejo de realizar no futuro. Também foi observado que o papel de família e amigos 

sofreram pouca influencia mostrando-se contínuos. Foi concluído que o trabalho 

multiprofissional realizado está surgindo efeito satisfatório. Foi perceptível que as 

participantes criam estratégia de como lidar com a dor da melhor forma possível. E que 

a maioria das participantes não se sente confiantes para realizar as atividades sem a 

utilização dos remédios.  

 

Palavras-chave: Doenças reumáticas; autoeficácia; papeis ocupacionais;  
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ABSTRACT 

 

Rheumatic diseases are more prevalent and frequent than heart diseases and 

cancer and are potentially disabling, restricting involvement and participation in 

different areas of occupation and affecting directly the daily life of the individual. The 

objective of this study is to evaluate the occupational roles of women with rheumatic 

diseases and their relationship with self-efficacy, in order to identify changes in the 

daily life, understand how pain affects realizing everyday activities and how it interferes 

with the confidence to achieve it. It is a quantitative, descriptive and transversal study, 

evaluated by standardized instruments. The research was composed of 34 women with 

rheumatic diseases, systemic lupus erythematosus or systemic sclerosis classified with 

chronic pain, who follow up to the Rheumatoid Ambulatories of the University of 

Brasilia’s Hospital (HUB; initials in Portuguese). When analyzed by both the Visual 

Analogic Scale for Pain (EVA; initials in Portuguese) and the Chronic Pain Self-

Efficacy Scale (PSEQ), they were all classified as moderate pain. In relation to the 

occupational roles proposed by international protocols: the student and the research 

roles presented greater loss, and the voluntary role the highest rate of willingness to 

perform in the future; it was also observed that the family and friends roles suffered low 

influence, showing continuous. It was concluded that the multi professional work 

carried out is showing a satisfactory effect, as well as it was visible that the participants 

create strategies to deal with the pain the best possible way, although most of them do 

not feel confident to perform the activities without the use of the medications.  

 

Key-words: Rheumatic diseases; self-efficacy; occupational roles; 
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1. INTRODUÇÃO 
 

As doenças reumáticas são mais prevalentes e mais frequentes que as doenças do 

coração e o câncer (FELLET, et al 2002). São doenças potencialmente incapacitantes 

que restringem o envolvimento e a participação nas diferentes áreas de ocupação e 

afetam diretamente o cotidiano do indivíduo (MIRANDA, 2012). Com maior 

prevalência apresenta-se a artrite reumatoide (AR), o lúpus eritematoso sistêmico (LES) 

e a esclerose sistêmica (ES) é mais comum no sexo feminino (MACHADO, et al, 2014).  

 Essas doenças são causadoras de dores frequentes, persistentes por período de 3 

(três) meses, sendo por isso consideradas como causadoras de dor crônica. A dor 

crônica, para pacientes com doenças reumatológicas é um ponto central de perda de 

qualidade de vida, sendo esta a principal queixa de 98% dessa população.  

A dor é uma experiência particular e desagradável, percebida de forma diferente 

pelos indivíduos em questão, sendo influenciado por diversos fatores como estado 

biológico, nível cultural e religioso, entre outros. A dor interfere diretamente no bem 

estar, na qualidade do sono e no emocional, mudando a rotina e prejudicando o 

desempenho ocupacional (FUCHS, et al, 2012). A dor é natural e essencial para a 

sobrevivência humana por ser considerada um mecanismo de alerta por indicar ao 

organismo se há algum problema, mas quando essa dor se torna frequente, pode se 

tornar incapacitante. (SOUSA, 2002)  

Autoeficácia é um conceito importante na situação de dor crônica, pois é a 

habilidade que a pessoa acredita ter para desempenhar com sucesso determinadas 

tarefas e que está relacionado a situações específicas, ou seja, uma pessoa pode se julgar 

muito eficaz em uma área e menos em outras. Esse conceito cabe perfeitamente em 

doenças crônicas, porque é algo que interfere na confiança quanto a realizações de 

atividade do dia a dia, pois a dor prolongada torna-se o foco de atenção do doente, 

atrapalhando grande parte das atividades do seu cotidiano. (SALVETTI, et al 2007)  

Os indivíduos que têm doenças crônicas sofrem também alterações no 

desempenho de seus papéis ocupacionais, levando a muitas mudanças funcionais e 

emocionais que afetam o cotidiano e a qualidade de vida desses indivíduos. Esses 

papéis ocupacionais orientam as pessoas para que elas possam desempenhar suas 

funções sociais, ou seja, aquelas que definem o indivíduo dentro da sociedade. Quando 

a pessoa não consegue realizar esses papéis, há uma grande influência na qualidade de 
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vida do indivíduo, normalmente acompanhado de autoeficácia, falta de 

confiança para realização das atividades. (PAIVA, 2015; PARREIRA, et al. 2013) 

Com tudo o objetivo desse estudo é avaliar os papéis ocupacionais de mulheres 

com doenças reumatológicas e as relações com a autoeficácia, buscando identificar as 

modificações no cotidiano, entender como a dor afeta na realização das atividades do 

dia a dia e como interfere também na confiança de realizar essas atividades.  
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2. OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVOS GERAIS: 

Avaliar os papéis ocupacionais de mulheres com doenças reumatológicas e as 

relações com a autoeficácia percebida. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Identificar as modificações no cotidiano;  

Identificar se a dor crônica afeta na confiança das realizações das atividades de 

vida diária;  

Identificar se há alteração dos papéis ocupacionais por causa da dor crônica;  
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3. METODOLOGIA  

 Trata-se de estudo quantitativo, método conclusivo com o objetivo de 

quantificar e pontuar um problema e entender suas dimensões, sendo expressa pela base 

na análise de dados, e avaliados pelos instrumentos padronizados (GERHARDT, et al 

2009), transversal, realizado em um determinado instante de tempo e descritivo.  

O público alvo são mulheres com doenças reumáticas como artrite reumatoide, 

lúpus eritematoso sistêmico e esclerose sistêmica, com classificação de dor crônica que 

façam acompanhamento nos Ambulatórios de Reumatologia do Hospital Universitário 

de Brasília (HUB), da Universidade de Brasília, nas segundas de manhã, terças de tarde, 

quinta de manhã e sextas de tarde. Estas participantes deverão ter idade maior que 18 

anos, ser mulher, ter diagnóstico de doença reumática, realizar acompanhamento em 

pelo menos um dos ambulatórios, com diagnóstico realizado pela equipe médica e com 

pelo menos 3 (três) episódios de nos últimos 3 meses e dor com duração maior que 6 

meses e ter capacidade de preencher o termo de consentimento livre e esclarecido. 

 Os critérios de exclusão deste estudo serão: ter o diagnóstico de dor aguda, estar 

grávida, ter alguma doença com alta chance de mortalidade prévia. A seleção dar-se-á 

em período de 6 meses e todos os pacientes que atenderem os critérios de inclusão e 

exclusão serão convidados a participar.  

A coleta de dados ocorreu por meio de questionários padronizados e validados 

para o Brasil. Esta coleta foi realizada antes dos atendimentos médicos em sala 

reservada no Ambulatório, utilizando o instrumento “protocolo da Lista de Identificação 

de Papéis Ocupacionais”. Para a análise das modificações dos papéis ocupacionais 

(CORDEIRO et al., 2007). Foram agrupados de acordo com perdas, ganhos, mudanças, 

ausência e/ou continuidade de papéis e analisados considerando-se todas as 

combinações possíveis entre papéis desempenhados no passado, presente e futuro e no 

seu grau de importância para o paciente, como mostrado na discussão.  

Também foi utilizada a “Escala de Autoeficácia do Paciente com Dor” (PSEQ), 

uma escala específica para avaliar a percepção de autoeficácia e a forma de lidar com a 

dor, em pacientes específicos de dor crônica. Esta escala possui 10 itens pontuados 

numa gradação de 0 a 6 associados às palavras: nem um pouco, confiante e 

completamente confiante. Os itens descrevem diversas tarefas referidas como 

problemáticas, por pacientes com dores crônicas. A autoeficácia é definida como a 

capacidade de percebida pelas pessoas em relação ao esforço investido para persistir 

frente a uma experiência aversiva. (NICHOLAS, 2007).  
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Todas as participantes, que concordaram em participar, foram avaliadas e 

assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido em duas vias e tiveram 

informações do estudo e objetivos. Esse projeto é integrado com o projeto intitulado: 

Vivência da dor crônica em pacientes com artrite reumatoide e suas correlações entre 

aspectos biopsicossociais e biomarcadores sanguíneos. Da FAPDF/MS-

DECIT/CNPQ/SESDF Nº 001/2016 – Processo n°:193.001.614/2016   
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4. RESULTADOS 

Dados Sociodemográficos 

A pesquisa é composta por 34 participantes, sendo todas mulheres com doenças 

reumáticas. As idades variam entre 22 e 77 anos, com idade média de 50,53 anos 

(±14,65). Em relação à escolaridade das 34 participantes, apenas duas eram analfabetas 

(6%), cinco tinham o 1ºgrau incompleto (15% ), três, o 1º grau completo (9%), duas 

apresentavam o 2º grau (Ensino Médio) incompleto (6%), dez completaram o 2º grau 

(Ensino Médio) (29%), três participantes não concluíram o ensino superior (9%) e nove 

concluíram o ensino superior (26%). 

 A maioria dos participantes relatou estado civil solteiro (n=14; 41%), seguindo 

as 13 casadas (38%), 1 em União Estável (3%), 2 divorciada (6%) e 4 viúvas (12%). Os 

diagnósticos apresentados foram diversos: 26 com artrite reumatoide (76%), 5 com 

lúpus (15%) e 3 com outras doenças, sendo elas SAFI, síndrome de BEÇET, esclerose 

sistêmica (9%). A média do tempo de diagnóstico foi 17,91 anos (±8,63) e o tempo de 

sintomatologia teve média de 19,51 anos (±15,99). E a média apresentada no formulário 

de dor foi 4,941(±3,410), em uma escala de 0 a 10.   

 As participantes são principalmente moradoras do Distrito Federal (n=23, 76%), 

entorno (n=5, 15%) e de outros estados (n=6, 18%). A religião das pacientes também foi 

um dado questionado e mostrou que 53% são católicas, 29% evangélicas, 9% espíritas e 

9% relatou ter outra religião ou não ter. Foi constatado que 35% das participantes 

(n=12) estavam empregadas e 65% (n=22) não apresentavam emprego por variados 

motivos sendo os principais: aposentadas por invalidez ou por sentirem dores 

incapacitantes (n=10, 29%) as outras 6 (18%) apresentaram motivos como: estudo, 

família ou estar aposentada.  

A Tabela 1 mostra em frequência e em porcentagem o estado civil, escolaridade, 

se realiza atividade remunerada, local de moradia e diagnóstico das participantes da 

pesquisa.  
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Tabela 1: Distribuição dos pacientes nos dados sociodemográficos, diagnósticos 

e trabalho.  

 

 

  Frequência (N) Porcentagem (%) 

ESTADO CIVIL Solteira 14 41% 

Casada 13 38% 

União estável 1 3% 

Divorciada 2 6% 

Viúva 4 12% 

Outros 0 0% 

  Frequência (N) Porcentagem (%) 

ESCOLARIDADE  Analfabeto 2 6% 

1º grau incompleto 5 15% 

1° grau completo 3 9% 

2° grau incompleto 2 6% 

2° grau completo 1 29% 

Superior Incompleto 3 9% 

Superior completo 9 26% 

Outro 0 0% 

  Frequência (N) Porcentagem (%) 

MORADIA DF 23 76% 

OUTROS ESTADOS 5 18% 

ENTORNO 6 15% 

  Frequência (N) Porcentagem (%) 

DIAGNÓSTICO Artrite Reumatoide 26 79% 

Lúpus 5 18% 

Outras 3 9% 

  Frequência (N) Porcentagem (%) 

TRABALHA SIM 12 35% 

NÃO 22 65% 
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Outro dado relevante para essa pesquisa foi se as participantes realizavam ou 

não atividades de lazer e exercícios físicos. 74% realizam atividade de lazer e 26% não 

e 59% realizam exercícios físicos enquanto 41% não realizam. Como é mostrado na 

tabela 2.  

Tabela 2: frequência e porcentagem das atividades de lazer e exercício físicos das 

participantes.  

  

Frequência (N) Porcentagem (%) 

PRATICA ATIVIDADE FÍSICA 
SIM 20 59% 

NÃO 14 41% 

  

Frequência (N) Porcentagem (%) 

PRATICA ATIVIDADE DE LAZER 
SIM 25 74% 

NÃO 9 26% 

 

Escala visual analógica de dor (EVA) 

Um ponto essencial para realização deste projeto foi analisar a dor das 

pacientes, por isso foi utilizado a escala visual analógica de dor (EVA). Como pode ser 

analisado na tabela 3, as participantes apresentavam dor moderada na hora da 

entrevista, apresentando a média de 4,941 (±3,41) sendo considerada pelo EVA 0 

ausência de dor, 1 a 3 dor fraca, 4 a 6 dor moderada, 7 a 9 dor intensa e 10 de 

intensidade insuportável.   

Tabela 3: Dados do formulário EVA das participantes da pesquisa. 

Escala visual analógica de dor 

N Mínimo Máximo Médio Desvio Padrão 

34 0 10 4,941 3,41 
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Escala de Autoeficácia do Paciente com Dor (PSEQ) 

Quando se fala de autoeficácia das participantes do presente estudo foi classificada 

como moderada (Tabela 4), pois o escore varia de 0 a 60 e escores altos mostram que 

a dor não está afetando tanto na confiança das pacientes de realizar as atividades de 

vida diária. 

Tabela 4: escala de autoeficácia dos pacientes. 

Escala de Autoeficácia do Paciente com Dor (PSEQ) 

N Mínimo Máximo Médio Desvio Padrão 

34 0 6 41,34 11,06 

  

Quando questionado quão confiante a participante se sentia para aproveitar as 

coisas, apesar da dor, dez no total, deram a resposta número 6, 29% (n=10) e a menor 

foi 1, 3% (n=1) na escala de 0, sendo 0 nem um pouco confiante e 6 completamente 

confiante.  A segunda pergunta refere-se a conseguir realizar atividades domésticas 

apesar da dor e 9% (n=3) relataram nem um pouco confiante para realizar a atividade 

e 26% (n=9) completamente confiante, 10 participantes optaram por responder o 

número 5, 29% e 6 pelo número 4, 18%.  

Um dado significante desse formulário é o quanto a pessoa se sente confiante 

para lidar com a dor sem tomar os remédios: 20 participantes (59%) relataram não se 

sentir nem um pouco confiante, opção 0; 4 participantes (12%) escolheram a opção de 

número 2 e apenas 3 (9%) escolheram a opção 6, completamente confiante.  
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Lista de Identificação de Papéis Ocupacionais 

 

 

Referente ao protocolo “Lista de Identificação de Papéis Ocupacionais”, os 

papéis desempenhados nos tempos passado, presente e futuro estão representados 

pelo gráfico 1. A categoria “Outros” foi excluída do gráfico, pois não apresentou 

demandas nas entrevistas. 

    

Estudante Trabalho 

 

Voluntário 

 

Cuidador 

 

Doméstico Amigo 

 

Família 

 

Religioso 

 

Lazer 

 

Organiza

ções 

                     Desempenhado só 

no passado 

 

44% 26% 

 

9% 

 

9% 

 

9% 0% 

 

0% 

 

3% 

 

3% 

 

6% 

Perda só no 

presente 

 

35% 24% 

 

12% 

 

15% 

 

3% 3% 

 

3% 

 

15% 

 

12% 

 

3% 

                   Ganhou só no 

presente 

 

3% 3% 

 

0% 

 

0% 

 

0% 0% 

 

0% 

 

0% 

 

0% 

 

0% 

Desempenhado a 

partir do presente 

 

0% 3% 

 

3% 

 

3% 

 

3% 6% 

 

3% 

 

6% 

 

3% 

 

3% 

Desempenhado até 

o presente 

 

0% 0% 

 

0% 

 

3% 

 

6% 3% 

 

3% 

 

3% 

 

0% 

 

0% 

Novo papel no 

futuro 

 

0% 6% 

 

26% 

 

6% 

 

0% 3% 

 

3% 

 

0% 

 

3% 

 

9% 

                   Contínuo 

 

18% 38% 

 

26% 

 

59% 

 

76% 79% 

 

85% 

 

74% 

 

68% 

 

12% 

Ausente 

 

0% 0% 

 

24% 

 

6% 

 

3% 6% 

 

3% 

 

0% 

 

12% 

 

68% 
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Gráfico 1: Papéis Ocupacionais ao longo do tempo de acordo com participantes

 

 

A tabela 5 mostra a porcentagem dos papéis ocupacionais em relação aos 

desempenhos. A maior porcentagem do papel ocupacional realizado tanto no presente, 

passado e no futuro é de membro de família (85%), amigo (79%), seguido de serviços 

domésticos (76%) e religiosos (74%). Os menores são o de participação em organização 

(12%) e de estudante (18%). 

 O maior número de ausência é do papel de participação em organizações (68%) 

seguido de voluntário e lazer. Apenas 6% das participantes apresentaram o papel de 

estudante (3%) e de trabalhador (3%) apenas no presente, mostrando que não 

realizavam no passado, mas começaram a realizar. E 26% desta população tem interesse 

em realizar o trabalho voluntário como um novo papel para o futuro.  

Estudante: Os dados que se destacaram com a maior porcentagem foram os que 

desempenharam o papel apenas no passado 44%, perda apenas no presente 35% e 

contínuo 18% 
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Trabalho: A maior parte dessa população desempenha esse papel de forma contínua 

(38%), desempenhou apenas no passado (26%)  ou deseja começar no futuro (25%)  

Voluntário: Nesta população os participantes demonstraram o maior número que 

realizavam no passado, realizam no presente e pretendem realizar no futuro (26%) e de 

participantes que desejam começar a realizar como um novo papel no futuro (26%), 

12% teve perda desse papel no presente e 24% desta população demonstrou não realizar 

esse papel em nenhum dos tempos, dado como ausente na tabela.  

Cuidador: Os dados demonstram que é contínuo o desempenho dessa população com 

este papel, sendo representado por 59%. 9% desempenhava apenas no passado e 15% 

deseja realizar no futuro.  

Doméstico: 76% da amostra desempenha esse papel tanto no presente, passado e futuro, 

3% apenas no futuro e 9% apenas no passado.  

Amigo: Foi o segundo papel com maior continuidade com 79% realizando no presente 

no passado e no futuro, seguido de 9% de participantes que começaram a realizar a 

partir do presente.  

Família: O maior índice de continuidade com 85% sendo que apenas 3% teve perda no 

presente, mas deseja retomar no futuro outros 3% começaram a desempenhar a partir do 

presente, 3% deseja ter como um novo papel no futuro e 3% tem ausência desse papel.  

Religioso: Esse papel tem como maioria 74% das participantes desempenhando de 

forma contínua, 15% apresentando perda no presente e apenas 3% realizando esse papel 

somente no futuro. 

Lazer: Este papel apresenta a terceira maior ausência: 12% não realiza esse papel no 

presente, no passado e nem deseja realizar no futuro, outros 12% apresenta perda deste 

papel no presente e 68% realiza de forma contínua.  

Participante em Organizações: As participantes demonstraram não realizar este papel 

em nenhum dos tempo sendo dado como ausente por 68% dessa população. 12% relatou 

realizar de forma contínua e 9% deseja realizar como um novo papel no futuro.  
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Tabela 6: Distribuição do grau de importância dos Papéis Ocupacionais de acordo com 

o número de participantes (n=34)  

Papéis Ocupacionais 
Nenhuma Alguma Muita 

n % n % N % 

Estudante 2 6% 4 12% 28 82% 

Trabalhador 2 6% 5 15% 27 79% 

Voluntário 5 15% 4 12% 25 74% 

Cuidador 2 6% 2 6% 30 88% 

Serviço Doméstico 2 6% 8 24% 24 71% 

Amigo 0 0% 5 15% 29 85% 

Membro da Família 0 0% 1 3% 33 97% 

Religioso 0 0% 4 12% 30 88% 

Passatempo/amador 1 3% 10 29% 23 68% 

Participante em Organizações 12 35% 11 32% 11 32% 

 

Percebe-se, como descrito na tabela 6, que as participantes dão mais importância 

para os papéis de membro de família com 97% (n=33) relatando muita importância, 

sendo que apenas uma participante (3%) relatou alguma importância para este papel. 

Cuidador e religioso aparecem com 88% (n=30) das participantes alegando muita 

importância. Para o religioso foi registrado 12% (n=4) para alguma importância e para 

cuidador 6% (n=2) relatou alguma importância e 6% (n=2) relatou nenhuma 

importância.  

O papel de amigo vem com 85% (n=29) de muita importância para este grupo e 

15% (n=5) de alguma importância. Estudante com 82% (n=28) de muita importância, 

12%(n=4) alguma importância e 6% (n=2) que não apresenta importância. O papel de 

trabalhador apresenta-se com 79% (n=27) dos participantes relatando que é de muita 

importância e 15% (n=5) de alguma importância e 6% (n=2) de nenhuma importância. 

Trabalho voluntário apresenta 74% (n=25) de muita importância, 12% (n=4) de alguma 

importância e 15% (n= 5) de nenhuma importância. Já serviço doméstico apresentou 

71% (n=24) de muita importância, 24% (n=8) de alguma importância e 6% (n=2) de 

nenhuma importância. Com passatempo o grau de importância muito drasticamente 
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comparado com membro de família, aparece com 68% (n=23) de muita importância, 

29% (n=10) de alguma importância e 3% de nenhuma importância. O papel de 

participante em organizações cai muito mais sendo que apenas 32% (n=11) acha de 

muita importância, 32% (n=11) alguma importância e 35%(n=12) nenhuma 

importância. 

Como demonstrado na tabela 7 e no gráfico 1, o maior percentual de realização 

dos papéis ocupacionais no passado é o de estudante com 97% seguido de membro de 

família e religioso com 91%. No presente, o estudante cai para 21%, apresentando a 

maior perda, o papel de membro de família se mantém com 91%, e cai para 79% o 

papel religioso e no futuro os papéis de membro de família e religioso sobe para 94% e 

o de amigo passa de 88% no presente para 91% no futuro.  

 

Tabela 7: porcentagem de pessoas que realizam atividades no passado presente e 

futuro.  

  PASSADO PRESENTE FUTURO 

ESTUDANTE 97% 21% 53% 

TRABALHADOR 88% 44% 71% 

VOLUNTÁRIO 47% 29% 68% 

CUIDADOR 85% 65% 82% 

SERVIÇO DOMÉSTICO 94% 85% 82% 

AMIGO 85% 88% 91% 

MEMBRO DE FAMÍLIA 91% 91% 94% 

RELIGIOSO 91% 79% 94% 

PASSATEMPO 82% 71% 85% 

PARTICIPAR DE 

ORGANIZAÇÕES 21% 15% 26% 
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5. DISCUSSÃO  

 

No presente estudo buscou-se avaliar os papéis ocupacionais de mulheres com 

doenças reumatológicas e as relações com a autoeficácia, procurando identificar as 

modificações no cotidiano, entender como a dor afeta na realização das atividades do 

dia a dia e como interfere, também, na confiança de realizar essas atividades. A temática 

nunca foi abordada correlacionando todos esses temas em conjunto, o que aumenta a 

necessidade de aprofundamento dessa abordagem.  

A pesquisa foi composta por 34 mulheres, com idade entre 22 e 77 anos, maioria 

com ensino médio completo, solteira, católica, com artrite reumatoide, com média de 

tempo de diagnóstico de 18 anos e com o tempo de sintomatologia com média de 20 

anos. Diversos artigos demostram que há maior prevalência de artrite reumatoide em 

mulheres, daí a escolha da amostragem escolhida. (SALICIO et al 2013; PARREIRA et 

al, 2013, SZTAJNBOK et al, 2001).  

Entende-se que a artrite reumatoide acomete indivíduos em idade produtiva de 

trabalho e pode estabelecer uma considerável limitação na capacidade funcional e 

ausência de capacidade laboral (PARREIRA, 2013). O que pode interferir nos papeis 

ocupacionais e na autoeficácia desses indivíduos, como apresentado no presente estudo.  

Em relação aos papéis ocupacionais grande parte da literatura nacional apresenta 

um déficit de artigos que utilizam a classificação do padrão de desempenho. A literatura 

nacional, apenas apresenta quais são os papeis ocupacionais, se são realizados no 

presente, futuro ou passado e o grau de importância de cada um. (PARREIRA, 2013; 

PAIVA, J.S, 2015; CESTARI, 2012) 

Assim como no artigo de PARREIRA et al. (2013), o papel de estudante 

apresentou 96% de desempenhado no passado o que se aproxima muito quando 

comparado com o presente artigo que é de 97%. Já nos papeis de trabalhador e serviços 

domésticos, no artigo citado, apresentaram 93% realizado no passado. O que se expõe 

de forma diferente no presente trabalho com 88% de trabalhador e 94% de serviço 

doméstico, realizado no passado.  

Foram encontrados apenas dois artigos que utilizaram o mesmo modo de 

desempenho dos papeis ocupacionais que o presente estudo. (ANDRADE, 2014; de 

CESTARI, RIBEIRO, 2012.)  



 

16 
 

O artigo de ANDRADE (2014) trata sobre o impacto no desemprenho 

ocupacional de jovens adultos em tratamento oncológico. Que avalia 8 pacientes, 6 

mulheres e 2 homens com idade média de 22 anos. A maioria com ensino médio 

completo e solteiro. Apresenta que o papel de estudante teve, por sua maioria, 

participantes que apenas realizavam no passado. Os participantes relatam grande 

importância aos papéis de estudante, voluntário e passatempo/amador. E a maioria 

considera o papel de trabalhador, membro da família e religioso muito importante, 

assim como apresentado no presente estudo. O que demonstra a semelhança dos 

trabalhos, mudando a população alvo e a correlação com a autoeficácia.  

Outo estudo semelhante é o de CESTARI, RIBEIRO (2012) que relata os papéis 

ocupacionais de mulheres com anorexia nervosa. É um estudo com 11 mulheres, a 

maioria solteira e com ensino médio concluído, com o tempo de doença com média de 

10 anos. Nesse estudo se utiliza a mesma classificação dos modos de desempenhos, por 

tanto, conclui-se que houve diminuição do desempenho dos papéis ocupacionais no 

tempo presente, mas têm a intenção de retomá-los no futuro, com exceção do papel de 

serviço doméstico.  

 No presente estudo, como citado por Avelino Rudjery (2014) as participantes 

têm pretensão de retomar ou começar os papeis significativos no futuro. O papel que a 

maioria das participantes apresentou de desejo é o de, no futuro, ser voluntário e o de 

menor expectativa é o de ser estudante, isso é justificável pelo baixo índice 

socioeconômico e pela idade dessas participantes.  

 Neste estudo, o papel relatado como mais importante é o de membro de família 

e o mais realizado por essa população no presente. Já para PAREIRA et al (2013) o 

papel mais importante é de trabalhador, mesmo não sendo o mais realizado no presente. 

Esse dado pode ser justificado pelo fato da pesquisa ser realizada com participantes com 

AR inicial agregando tanto homens quanto mulheres e pelas participantes terem idade 

menor.  

Essa população tem os papeis ocupacionais afetados pela dor crônica, como 

citado acima, mesmo se tratando de populações com características distintas. A dor 

influência alguns papéis ocupacionais, trazendo diversos efeitos negativos, afetando 

tanto na qualidade de vida, quanto na autoeficácia comprometendo assim o cotidiano.  
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Quando se relaciona dor crônica e qualidade de vida mostrar-se perda da 

qualidade em pacientes que apresentam dores por mais de 3 meses consecutivos. Assim 

como Yoshinari et al. (2000) que apresenta a dor sendo um dos aspectos mais relevantes 

para a qualidade de vida.  

Em relação à autoeficácia dos participantes apresentou-se média alta, o que 

demonstra que eles têm as atividades afetadas pelas dores, às demandas que surgem são 

compensadas pelo trabalho multiprofissional. Apesar de não se sentirem confiantes para 

realizar as atividades sem a utilização dos remédios.  

Na pesquisa sobre como a dor afeta a autoeficácia de paciente reumáticos foi 

encontrado na literatura nacional apenas um artigo que correlacione esses temas ao 

mesmo tempo. Um estudo encontrado foi um estudo transversal, exploratório e 

descritivo com pacientes com Artrite reumatoide do hospital universitário de Brasília, 

realizado pelo Avelino Rudjery em 2014. O estudo utilizou de grupo controle para 

comparar com os participantes da pesquisa e foi concluído que não apresentaram 

diferença significativa na autoeficácia comparando com o grupo controle, o que é um 

resultado positivo, pois o diagnóstico precoce associado a um acompanhamento evita a 

progressão da doença e não deixando afetar drasticamente a autoeficácia.  

Dessa forma, o presente estudo avaliou os papéis ocupacionais de mulheres com 

dor crônica e artrite reumatoide e correlacionou com a autoeficácia. Mostrando 

importantes dados, já que na literatura não há outros estudos que compare papeis 

ocupacionais com autoeficácia, nesse grupo específico. Os resultados dessa pesquisa 

mostram a importância da intervenção da terapia ocupacional em conjunto com outros 

profissionais e a necessidade de aprofundamento no tema.  

Esse estudo apresentou limitações referentes ao número de participantes com 

determinadas doenças, o que pode ser justificado por serem doenças raras.  
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7. CONCLUSÃO  

Com os resultados encontrados foi percebido que o papel que apresentou maior 

perda no presente e no futuro foi de estudante e de trabalhador, o que demostra que por 

diversos motivos, inclusive a doença em questão, afetou este papel ocupacional. Mas 

não houve grande influência na autoeficácia, o que foi mostrado no resultado que se 

apresentou alto. O que indica que o trabalho multiprofissional realizado com as 

participantes está apresentando efeito satisfatório. Foi perceptível que as participantes 

criam estratégia de como lidar com a dor da melhor forma possível, buscando não 

deixar de realizar no seu cotidiano e não deixando afetar seus projetos. Também foi 

observado que o papel de família e amigos sofreram pouca influência se mostrando 

contínuos e o papel de voluntário o com maior índice de desejo de realizar no futuro. O 

papel de estudante foi o que apresentou maior índice de descontinuidade, demonstrando 

a maior perda no presente e no futuro, mesmo sendo relatado como muito importante 

para a maioria das participantes.  

Foi observado na amostra que há uma busca de informações para que ocorra o 

desenvolvimento de novos papéis e tratamentos. Por isso, há uma grande necessidade de 

maior aprofundamento sobre o tema, pois doenças reumáticas são doenças crônicas que 

afetam diretamente o cotidiano e a confiança de quem a tem. 

A autoeficácia também se apresentou com uma média boa perto de 60, que é o 

máximo para esse formulário, o que mostra que as dores causadas pelas doenças 

reumáticas não estão afetando a confiança dessas mulheres de realizar atividades de seu 

comtiano. Um dado importante demonstrado neste formulário foi que grande parte 

dessas participantes não se sentem confiantes para realizar as atividades sem a utilização 

dos remédios, como foi citado nos resultados acima.  

É sempre importante o acompanhamento e a avaliação cuidadosa de um 

profissional de terapia ocupacional para que as pessoas não prescindam de importantes 

papéis sociais que desempenham ou que possam vir a desempenhar.  
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10. Apêndices 

Apêndice A: FICHA DE AVALIAÇÃO GERAL 

 

IDENTIFICAÇÃO DO PARTICIPANTE 

 

*Nome:________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

*Data de Nascimento: ____/____/_____                         * Idade: __________ 

*Gênero:   F [   ]  M [    ]                                              *Estado Civil:________________ 

* Religião:_______________________________________ 

*Escolaridade: 

 Analfabeto [    ] 

1º grau incompleto   [    ] 

1º grau completo       [    ]                         2º grau incompleto    [    ]                         2º 

grau completo       [    ]                         Superior Incompleto [    ] 

Superior Completo   [    ] 

Outro [     ] 

 

*Procedente de: ________________________________________________________ 

*CEP:____________________          

*Telefone para contato: (   )    Celular: (   )_____________________ 

*OCUPAÇÃO 

Você está empregado: (   ) sim  (   ) não  

Se não, por que: __________________________________________________  

Profissão/Ocupação Atual:_____________________________ 

Profissão/Ocupação Anterior: ______________________________________ 

*ATIVIDADES DE LAZER E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 

 Realiza atividades de Lazer (  ) sim                       (  ) não 

 Quais? _________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

*DADOS CLÍNICOS 
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Tem alguma doença:  ___________________________________________  

Tempo de diagnóstico (mês/ano)_____________________________________ 

Quantos episódios de dor  você teve nos últimos três meses? ____________________________ 

Tratamentos: 

Medicamentos:________________________________________________________________

________ 

Outros Tratamentos: 

____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_______ 

 

Realiza exercícios físicos (   ) Não    (   ) Sim       Quais? E Quantas vezes na Semana: _______ 

_____________________________________________________________________________ 
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Apêndice B- TCLE 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE 

 

O(a) senhor(a) está sendo convidado a participar da pesquisa: “Avaliação dos papéis 

ocupacionais dos profissionais que trabalham em cuidados paliativos oncológicos”. 

 

JUSTIFICATIVA, OS OBJETIVOS E OS PROCEDIMENTOS: O objetivo desta pesquisa é analisar a 

ocorrência de alterações nos papéis ocupacionais em profissionais que trabalham em cuidados 

paliativos oncológicos no HUB e identificar se o ambiente hospitalar é fator de risco de adoecimento 

para os profissionais. A sua participação será por meio de uma ficha de identificação e realização de um 

formulário padronizado e validado no Brasil chamado de Lista de Identificação de Papéis Ocupacionais 

(LIPO). A aplicação desse formulário será no horário de atuação dos profissionais, por esse motivo será 

auto aplicado, deixando o questionário com o participante para que seja respondido depois recolhido 

preenchido.  

DESCONFORTOS E RISCOS E BENEFÍCIOS:  

GARANTIA DE ESCLARECIMENTO, LIBERDADE DE RECUSA E GARANTIA DE 

SIGILO: O(a) senhor(a) receberá todas as informações antes e no decorrer da pesquisa e asseguramos 

que seu nome não aparecerá, sendo mantido sigilo por meio da omissão total de quaisquer informações 

que permitam identificá-lo(a).       

Informamos que o(a) Senhor(a) pode se recusar a responder (ou participar de qualquer 

procedimento), qualquer questão que lhe traga constrangimento, podendo desistir de participar da 

pesquisa em qualquer momento sem nenhum prejuízo para o(a) senhor(a). Sua participação é 

voluntária, isto é, não há pagamento por sua colaboração. 

 

CUSTOS DA PARTICIPAÇÃO, RESSARCIMENTO E INDENIZAÇÃO POR EVENTUAIS 

DANOS: A participação no estudo não acarretará custos para você. Mas se em algum momento você se 

sentir prejudicado poderá pedir indenização e ressarcimento dos seus gastos. E também não trará 

interferência no seu tratamento clínico.  

DECLARAÇÃO DA PARTICIPANTE OU DO RESPONSÁVEL PELA PARTICIPANTE: Eu, 

_____________________________ fui informada (o) dos objetivos da pesquisa acima de maneira clara e 

detalhada e esclareci minhas dúvidas. Sei que em qualquer momento poderei solicitar novas informações 

e motivar minha decisão se assim o desejar. A pesquisadora Flávia Gomes Calmon certificou-me de que 

todos os dados desta pesquisa serão confidenciais.. Em caso de dúvidas poderei chamar a pesquisadora 

Flávia Gomes Calmon, pelo telefone: (61) 982697840.  

 

  Este documento foi elaborado em duas vias, uma ficará com o pesquisador responsável 

e a outra com o participante da pesquisa. 

____________________________________________ 

Nome / assinatura 

____________________________________________ 

Pesquisador Responsável: Msª Flávia Gomes Calmon  
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9.Anexo  

 

ANEXO A- Escala visual analógica de dor 

 

EVA 

 
____________________________________________________ 

0         1         2         3         4         5         6         7         8         9         10 

Dor Nenhuma               Pior dor possível 

 

 

  



 

25 
 

ANEXO B – AVALIAÇÃO DOS PAPÉIS OCUPACIONAIS  

 

PROTOCOLO DA LISTA DE IDENTIFICAÇÃO DE PAPÉIS OCUPACIONAIS 

Data: ___/___/___ 

Nome: _____________________________________ Idade: _________ 

Sexo: (   ) Masculino  (    ) Feminino 

Você é aposentado (a)? (   ) Sim (   ) Não 

Estado civil: (   ) Solteiro (   ) Casado (   ) Separado (    ) Divorciado (    ) Viúvo 

PARTE 1 

Ao lado de cada papel, indique, marcando a coluna correspondente, se você desempenhou o 

papel no passado, se você o desempenha no presente, e se planeja desempenhá-lo no futuro. 

Você pode marcar mais de uma coluna para cada papel. Por exemplo, se você foi voluntário no 

passado, não é voluntário no presente, mas planeja isto no futuro, deve marcar as colunas 

passado e futuro. 

Papel Passado Presente Futuro 

ESTUDANTE: 

Frequentar escola de tempo parcial ou integral. 

   

TRABALHADOR: 

Emprego remunerado de tempo parcial ou integral. 

   

VOLUNTÁRIO: 

Serviços gratuitos, pelo menos uma vez por semana, em 

hospital, escola, comunidade, campanha política, etc. 

   

CUIDADOR: 

Responsabilidade, pelo menos uma vez por semana, em prestar 

cuidados a filho, esposo(a), parente ou amigo. 

   

SERVIÇO DOMÉSTICO: 

Pelo menos uma vez por semana, responsável pelo cuidado da 

casa através de serviços como, por exemplo, limpeza, cozinhar, 

lavar, jardinagem, etc. 

   

AMIGO: 

Tempo empregado ou fazer alguma, pelo menos uma vez por 

semana, com amigo. 
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MEMBRO DE FAMÍLIA: 

Tempo empregado ou fazer alguma coisa, pelo menos uma vez 

por semana, com um membro da família tal 

como filho, esposo(a), pais ou outro parente. 

   

RELIGIOSO: 

Envolvimento, pelo menos uma vez por semana, em grupos ou 

atividades filiadas a sua religião. (excluindo-se o culto 

religioso) 

   

PASSATEMPO / AMADOR: 

Envolvimento, pelo menos uma vez por semana, em atividades 

de passatempo ou como amador tais como costurar, tocar um 

instrumento musical, marcenaria, esportes, teatro, participação 

em clube ou time, etc. 

   

PARTICIPANTE EM ORGANIZAÇÕES: 

Envolvimento, pelo menos uma vez por semana, em 

organizações tais como Rotary ou Lions Club, Vigilantes do 

Peso, etc. 

   

 

PARTE 2 

Os mesmos papéis são listados abaixo. Junto de cada papel, marque a coluna que melhor indica 

o valor ou importância que esse papel tem para você. Responda cada papel, mesmo que nunca o 

desempenhou ou não planeja desempenhá-lo. 

Papel Nenhuma 

Importância 

Alguma 

Importância 

Muita 

Importância 

ESTUDANTE: 

Frequentar escola de tempo parcial ou integral. 

   

TRABALHADOR: 

Emprego remunerado de tempo parcial ou 

integral. 

   

VOLUNTÁRIO: 

Serviços gratuitos, pelo menos uma vez por 

semana, em hospital, escola, comunidade, 
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campanha política, etc. 

CUIDADOR: 

Responsabilidade, pelo menos uma vez por 

semana, em prestar cuidados a filho, 

esposo(a), parente ou amigo. 

   

SERVIÇO DOMÉSTICO: 

Pelo menos uma vez por semana, responsável 

pelo cuidado da casa através de serviços como, 

por exemplo, limpeza, cozinhar, lavar, 

jardinagem, etc. 

   

AMIGO: 

Tempo empregado ou fazer alguma, pelo 

menos uma vez por semana, com amigo. 

   

MEMBRO DE FAMÍLIA: 

Tempo empregado ou fazer alguma coisa, pelo 

menos uma vez por semana, com um membro 

da família tal 

como filho, esposo(a), pais ou outro parente. 

   

RELIGIOSO: 

Envolvimento, pelo menos uma vez por 

semana, em grupos ou atividades filiadas a sua 

religião. (excluindo-se o culto religioso) 

   

PASSATEMPO / AMADOR: 

Envolvimento, pelo menos uma vez por 

semana, em atividades de passatempo ou 

como amador tais como costurar, tocar um 

instrumento musical, marcenaria, esportes, 

teatro, participação em clube ou time, etc. 
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PARTICIPANTE EM ORGANIZAÇÕES: 

Envolvimento, pelo menos uma vez por 

semana, em organizações tais como Rotary ou 

Lions Club, Vigilantes do Peso, etc. 
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ANEXO B- QUESTIONARIO DE AUTOEFICÁCIA E DOR 

Questionário de Autoeficácia sobre Dor 

 
Por favor, identifique i quanto você está neste momento em poder de fazer as 

seguintes coisas apesar da sua dor. Para indicar sua resposta circule um número em cada 

questão, considerando que (0) zero indica nem um pouco confiante e (6) seis, 

completamente confiante. 

 

Lembre-se, este questionário não está perguntando se você tem feito estas coisas 

ou não. Mas sim, o quanto você se sente confiante em poder fazê-las neste momento, 

apesar da dor. 

 

1. Posso aproveitar as coisas apesar da dor 

 

0 1 2 3 4 5 6 

 

 

 

2. Posso fazer a maior parte das minhas tarefas domesticas (ex. lavar a louça, 

arrumar a casa, lavar o carro, etc.) apesar da dor. 

 

0 1 2 3 4 5 6 

 

 

 

3. Continuo encontrando meus amigos e familiares com a mesma frequência 

que antes apesar da dor. 

 

0 1 2 3 4 5 6 

 

 

 

4. Posso lidar com a dor na maior parte das situações 

 

0 1 2 3 4 5 6 

 

 

 

Nem um pouco  

confiante 

completamente  

confiante 

Nem um pouco  

confiante 

completamente  

confiante 

Nem um pouco  

confiante 

completamente  

confiante 

Nem um pouco  

confiante 

completamente  

confiante 
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5. Posso fazer alguns trabalhos apesar da minha dor (ex. trabalhos de casa e 

emprego remunerado ou não) 

 

0 1 2 3 4 5 6 

 

 

 

6. Posso fazer muitas coisas que aprecio apesar da dor (ex. lazer, artesanato, 

esporte, etc.) 

 

0 1 2 3 4 5 6 

 

 

 

7. Posso lidar com a dor sem usar os remédios 

 

0 1 2 3 4 5 6 

 

 

 

8. Posso alcançar a maior parte dos meus objetivos na vida apesar da dor 

 

0 1 2 3 4 5 6 

 

 

 

9. Apesar da dor posso viver uma vida normal 

 

0 1 2 3 4 5 6 

 

 

 

10. Posso aos poucos me tornar mais ativo apesar da dor. 

 

0 1 2 3 4 5 6 

 

 

 

 

Nem um pouco  

confiante 

completamente  

confiante 

Nem um pouco  

confiante 

completamente  

confiante 

Nem um pouco  

confiante 

completamente  

confiante 

Nem um pouco  

confiante 

completamente  

confiante 

Nem um pouco  

confiante 

completamente  

confiante 

Nem um pouco  

confiante 

completamente  

confiante 


